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هـ4299،الإسلاميةيعودبنمحملىالإمامجامعةء

الثرأثناءالوطةفهدالملكمكتةفهرسة
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لعنوانا-ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


للجامعةمحفوظةوالنعرالطعحقوق

الأولىالطبة
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والإسلا!يةالشرقيةالحضارةفضلنكران:ثالئأ

الغربية.الحضارةعلى
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الأخلاقية.

402فيها.والاتجارونهبهاالمخطوطات1-سرقة

554.والإسلاميةالشرفيةالآثار2-نهب
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471-0461والمر)جعالمصادرقائمة
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الرحبم!رحمناللةبسم

مقدبمة:

لهاسيكونخطيرةبأزمةالحالىالعصرفيالاستشراقيمر

معقطةفكريةكحركةالاستشراقمسئقبلعلىالكبيرالسلبيتاثيرها

فيالإنسانيةالثقافةفيالمركبوتأليرهاالطويلتاريخها"لها

،اليوموليدةليستللاستشراقالحاليةوالأزمة.والغربالشرق

الاسئشراقعنالمعاصرالاستشراقورثفقد.قديمةأزمةولكنها

إلىأدتالتيوالإشكالياتالمختلفةالقضايامنثقيلةتركةالحديث

الكتابا!بعضفيوظهورها،الحالىالعصرفيالأزمةلطور

والقائمينالاستشراقإلىموجهةانتقاداتشكلفيالاستشراقية

يمكنحديثأاتجاهأكؤنتاقويةظاهرةوهى.الغربفيعليه

ليظهريكنلماتجاهوهو.للاستشراقغربينقدكماباتجاهشمميته

والرعايةالسياسلةبالحمايهالملمتعالقديمالاسمتشراقفي

مرحلةفىدخلتولكنهابعدعنهترفعلبمحمايةوهى-.التنصيرية

معأ،والشرقالغربأصابتتغير)تبسبثاوالضعفالاهتزازمن

الإحساسإلىوأدتبلبينهما،الرابطةالعالثةنوعيةمنوعدكت

أو،التنصيريةوالسياسيةالحمايةمنالتنصلإعلانبضرورة

المذكورةالحمايةوتحول،الاستشراقيةالعلميةستاروراءالشمتر

-11-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لمامخالفآتطورأيعتبرذاتهحدفيوهذا.معلنةغيرحمايةإلى

بينالعالقةعنالجرئالإعلانوهو،قبلمنالأمرعليهكان

وعدم،والصهيونيةوالتنصيرالاستعمارمنوكلالاستشراق

الجناحيمل!الاستشراقكانفقد.العالهمةهذهمنبالحرجالشعور

وكان.والصهيونيةواقصيرالاستعمارمنلكلالعلمى

هذهإحدىإلىوؤلائهمبانتمائهممعروفينالكبارالمستشرقون

قوميةوظيفةبأداءوقيامهمالاستشراقيةللمعرفةالمستخدمةالقوى

يتبعونه.الذيالفكريأو،السياسيللمذهباو،لدينهمأولبلادهم

لهوفرتهاالتىالحمايةهذهبفضلكقوةالاستشراقشأنارتفعوقد

أو،دينيةأو،كانتسياسيةالغربفيالعصربقوىارتباطاته

مذهبية*

لنخطيرةبأنهاحديثنابدايةفيوصفناهاالتىالأزمةهذه

بأنالقولإلىأوللاطستشراق،نهايةوضعإلىالحقيقةفيتؤدى

كظاهرةوانتهى،مهامهوأدى،أغراضهاستنفذقدالاستشراق

بسبطبمايموتلنفالاستشراقءالغربيالفكرتاريخفيعلميةفكرية

فالاستشراقبها.المنوطمهمتهأداءعنيتوقفولنالأزمةهذه

خولمروقد.الغربيالفكرتاريخعرفهافكريةظاهرةاقدم

كانمماأقوىمنهاخرجالتيالأزماتمنبالعديدالطويلتاريخه

عليه.

http://www.al-maktabeh.com-؟2-



الاستشراقبأزمةالغربيةالاستشراقيةالدوائراهتمتوقد

تطويرخصمنالأزمةهذهمعالجةبضرورةوطالبت،الحديث

السلبياتمنوتخليصهكمؤسسمة،وإصلاحه،كعلمالاستشراق

تخلفه.إلىأدتالتيالكثيرة

بليندرليوناردالصستشرققدمهاالتيالنقديةالدراسةوتعتبر

الدراساتأهميةوإظهارناحيةمنالاستشراقىالعمللتقويم

منتعتبر..أخرىناحيةمنللاستشراقكبديلوتقديمهاالإقليمية

المستشرقينبواسطةالاستشراقنقدفىقيلتالتيالآراءأهم

نقدهخرومنالإقليميةالدرأساتأهميةبايندرعللفقد.أنفسهم

العلميالمنهجإن11:يقولفهوسلبياتهوتوضيحالتقليديللاستشراق

وهو-بالاستشراقالأوسطالشرقفىالمتخصصونيسميهالذي

الحضارالادراسةإلىلهدف-الألمانيالاستخدامعنمأخوذلفظ

لهذهالمثاليةالذاتيةوالصورةالفكريالتاريخعلىويؤكد،البائدة

أجلمنتطويرهاتممناهجعلىالاستشراقيقوم.الحضارات

والعبريةواللالهينية،،اليونانيةالكلاسيكيةالآدابدراسةإعادة

عظيمةدرجةإلىالاستشراقتأثرمنالرغموعلى.نقديةدراسة

الاستشراقبقىفقدعشر،الئاسعالقرنفيالتاريخيةبالنظريات

-93-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


للشرحالأولالأساسوتاريخهااللغةيعتبرفيلولوجيأعلمأ

.للنصوصالتفسيري

أنهعلىالغالبفىالإسلاميالثقافيالتراثعولجوقك

الهالينستىاليهوديللتراثومشؤهةناقصة(صورة)أونسخة

.(1)1،المسيحيالروماني

ذاتىاستشراقينقداعمقعلىبايندردراسةوتشتمل

الإقليميةالدراساتإلىللاتجاهتخطيطوفيها،الاستشراقيةللمؤلمسمة

يقمعلمبأنهالاستشراقوصففقد.للاستشراقكبديل

دراسةإلىيتجهأنيجعاالاهتمامبينماالبائدةبالحضارات

فيضعيفوتأتيرهفيلولوجىلغوىعلموبأنه،الحيةالمجتمعات

يهتمخياليعلمبأنهأيضأالاستشراقووصف.الأوربيةالتقافة

وبالنسبة.واقعيةغيرأسطوريةصورةفىالشرقويرىبالغرائب

النظرفيالاستشراقبخطأالنقدلةالدراسةهذهفتعترفللإسلام

اليهوديللتراثوتقليدمسخعمليةأنهعلىالإسلاميالتراثإلى

بالارتبلطالدراسةهذهتعترفكما.المسيحيالرومانيالهللينستى

فيالاستشراقيةالتقنيةوتخلف،الاستعماريةبالمصالحالاستشراقى

الجهودوتحصر،الأقليميةالدراساتبتقنياتمقارنةالماضي

عامةاطرأوعامةخطوطإعطاءمجردفيالاستشراقيةالعلمية

-14-http://www.al-maktabeh.com



فينرىكما.ومجتمعأودينأتاريخأوالإسلاميةالشرقيةللمعرفة

الاستشراقانإلىتلميحأالقدماءبآثارالاستشراقىالعملتشبيه

الباقية،الآثارمنعظيمأثرمجرديكونأنيعدولاعظمتهرغم

الدراسةبمتطلبالاللوفاءصالحةتعدلمالاستشراقإمكاناتوأن

.(2)الحيةالشرقيةللمجتمعاتالمعاصرة

-95-
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الأولالباب

ومظاهرهاأسبابها:الاستشراقأزمة

الاستشراقيةالأزمةأسباب:الأولالفصل

الاستشراقيةالأزمةمظاهر:الثانيالفصل
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الأولالفص

الإسلتشراقيةالأزمةأسباب
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الأولالفصل

اقلةالاست!ةمةا!ئمأسلا!

أسبابعدةإلىالحديثالعصرفيالاستشراقأزمةتعود

الشرقفيالشديدالنقدطائلةتحتاالاستشراقوضعتجوهرية

علىوأجبرته،نفسهعنالمدافعموضعفىووضعتهوالغرلا،

العلميالوضعفيالتغييرمحاولاتخرومنللنقدالاستجابة

علىأيضأأجبرتهكما،المعاصرالتاريخفيللاستشراقوالخلقي

يائسةمحاولةفيوفلسفتهمناهجهمنوالتغيير،وسائلهمراجعة

الشرقفيوالدينيةالعلميةالدوائرفيالاستشراقنقدلمواجهة

الاستشراقحولتآلتيالأسبابلهذهحصريليوفيما.والغرب

الداخليالذاتيالنقدمننوعأوطورت،الدفاعإلىالهجوممن

المسيرةتصحيحأجلمنالعالمفيالاستشراقيةالدوائرمارسته

العالم.فيوهيئتهالاستشراقصورةوتحسين،للاستشراقالعلمية

الاستعما.ساقلة:"الاالتلعلة:اولأ

ا!ص!صمصول.

القديمتاريخهفىمباشرأخضوعأالاستشراقخضع

السياسيةالقوة:الغربيالعالمقوىمنمهمتينلقوتينوالحديث

-21-
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خضوعهعنفضلأالتنصيريةالكنسيةالدينيةوالقوة،الاستعمارية

وهىألاوالدينالسياسةبينجمعتجديدةلقوةالحثيثتاريخهفي

أوحججإلىهناالأمريحتاجولا.الصهيونيةاليهوديةةو!لا

التنصير:الثلاثالقوىبهذهالاستشراقعلاقةتئبتبراهين

فيونشأ!لذالاسثشراقانفيشكولاوالصهلونية.والاستعمار

منصئرأشهر-ريموندلولأنذلك.الكاثوليكيةالكنيسةأحضان

حياتهمعظمفى،الوسطىالعصورفيالمسلمينبلادإلىارتحل

حتىللمنصرينالعربيةاللغةلتدريسمدارسإنشاءإلىيدعو

فينامجمعوحضر.بلغتهمالمسلمينإلى-رأيهحسب-يبشروا

بتبنىوالكرادلةالباباواقنعم2131-1131/ـه171سنة

الخامسكلمنتالباباراسالذي-المجمعفاتخذ،نظرهوجهة

العربيةاللغةلتثريسىس)ركخمسةبإنشاءقرارأ-جلساته

الجامعاتمنكبرىجامعاتخمسفيواليونانيةوالعبرية

فيباريسوجامعةروما،فىالبابوي-البلاطجامعةوهى،الأوربية

الطاليا،فىبولونياوجامعةانجلعرا،فيفورداكسوجامعةفرنسا،

الأولىالبذورأنعلىيدلالقراروهذاأسبانيا.فىشلمنقةوجامعة

فيومؤسساتهاالكاثوليكيةالكنيسةأحضانبينبداتللاستشراق

لأهدافونشأ!لذالاستشراقأنيعنىالذيالأمر،أورباغرفي

(3).علميةصفةأيةعنهيسلبممابحتةتنصيرية
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وإلغربالشرقفيالمعروفةالتفاصيلفيالدخولوبدون

والصهيونية.والاستعماروالتنصيرالاستشراقبينالعلاقةعن

إبىالأصلفيتعودوالمعاصرالحديثالاستشراقأزمةأننؤكد

وهزت،الاستشراقمسيرةعلىسلبيأأثرتالتيالعلاقةهذه

منالعديدلدىالشكوكوأثارت،فكريةكحركةالاستشراقصورة

بالحركاتوعائثته،وشخصيتهالاستشراقفويةحولالمستشرقين

الشخصيةضياعالأزمةهذهمظاهرأهمومن.الأخرىوالعلوم

تلبعفكرإلىأو،تابعةحركةإلىالاستشراقوتحول،الاستشراقية

أداةأووسينةبانهأحيان!أيوصففهو.والدينيةالسياسيةللقوى

احيانأويوصف،وللصهيونيةللاطستعماروتنصيرعلميةأوفكرية

وللتنصيرالاستعماريةللحركةالعلميأوالفكريالجناحبأنهأخرى

تقدمأنهافيالأوصافهذهخطورةوتتضح.وللصهيونية

وللاستعمارللتنصيرالخاضعالفكرصورةفيالاستشراق

الفكرية،الحركاتبهاتتمتعالتيبالاستقلاليةيتمتعلاوللتنصير،

بلهويتها،لهاالمعالممحدودةمجردةكعلومالإنسانيةالعلومأو

منوالاستغروالاستخداموسوءالتبعيةمنتحميهاالتيقيمهاولها

سيطرةفرضأوما،نوعمنسيادةتحقيقإلىالساعيةالقوىقبل

أنوالحقيقة.معينةلحضارةاولدينأولدولةالانتصارأو،معينة

للقوىتمامأمل!شساالاستعماريةمرحلتهفيالاستشراق

فيوموظفينساسةإلىالمستشرقونوتحول.الاستعمارية
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،الاستراتيجياتيضعونالاستعماريةوالوزاراتالإدارات

التياواستعماريأ،المستهث!ةالبلاطويدرسون،الخططويخططون

لقدبل.للمستعمرالعلميةخدماتهمويقدمون،بالفعلاستعمارهاتم

منيجعلتوخدأالمرحلةهذهفيوالمستعمرالمستشرقتوخد

قولهيمكنالشئونفس.بعضهماعنالشخصيتينفصلالصعب

توخدمنالأمرإليهانتهىوماللتنصير،الاستشراقيةالتبعيةعن

علىالمنصئرفيهاطغىواحدةشخصيةفىوالمنصئرالمستشرق

للمستشرقالمستقلةوالفكريةالعلميةالشخصيةومحيت،المستشرق

العلمية.وأداتهالتنصيرخادم

الاستشراقبينالقديمةالعلاخةهذهمنالتأزمويبرز

فيالمتخصصينمنالمعاصرالجيلفيوالتنصيروالاستعمار

منأكتزعبرفقد.الإسلاميةالاستشراقيةالدراساتمجال

محاولاتخصمنالموروثةالأزمةهذهعنمعاصرمستشرق

للاطستشراق،والاستعماريالتنصيريالماضميمنالتنصل

عمرمنوالتنصيريةالاستعماريةالمرحلةدمغومحاولات

مراحلأكتزبأنهاأحيانأووصفها،المواصفاتبأسوأالاستشراق

التاكيدفىأيضأبالأزمةالشعورويظهر،سلبيةقارنث!تسالا

وفىالتنصير،وعنالسياسةعنالاستشراقعزلعلىالمعاصر

مستغلةقوةلأيةخضوعهوعدم،للا!ستشراقبالاستقلكيةالمطالبة

انحسارالموقفهذاتبلورعلىساعدقدليكونوربما.كانتمهما
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المسقشرقينمنكبيرعددوتخلىالمعاصر،التاريخفيالاستعمار

يبتعدوبدا،الكنيسةداخلانحصرالذىالتنصيرىالهدفعن

المؤلهسسهاتداخلويتقوقع،والأكاديميةالعلميةالدوائرعنتدريجيأ

العلميةالجهاتفيهأصبحتالذيالحدإلىوالكنسيةالتنصيرية

ومؤسساتمراكزفيومعزولةمعروفةبإقنصيرالمشئغلة

؟الجامعاتببعضاللاهوتيةالدراساتأقساموفىبعينها،تنصيرية

الأكاديمبى،العلميالاتجاهعليهاسيطرالتىالأدياناقسامغيروهى

بقىوإن،عامكهدفالتنصيريةالروابطمنتقريبأوتخلصت

العلميةالأقسامفيالمستشرقينيعضلدىخاصكهدف

الغربية.الجامعاتفىوا!اديمية

صفة"منالتنصلمحاولاتفىبالأزمةالشعورويظهر

عنالغربفيالدارسينبعضعئرحيثذاتها"الاستشراق

او!صويأنفيرغبتهموعدم"ا"الاستشراقلمصطلحكراهيلهم

المسمىهذاعلىجديدةمسمياتوتفضيل،"مستشرقون"بأنهم

يتوخىسلبيةصفةإلىويبشير،السمعةسيئأصبحالذيالقديم

ويفضل.إليهاالانتماءعدموإعلانتجنبها،الدارسونهؤلاء

الإسلامفىمتخصصأأو6*كل!ذح،34"مستعربأ"يسمىأنبعضهم

منذلكغيراو"الأوسطالشرقفيمتخصصأ"ااو13،ة!فح،3(

.المسميات
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"الاستشراق"مصطلحيستخدمونالذينالمستشرقينومن

ريجدانيالال!رنسيالمستشرقالحنرمنبنوع"و"مستشرق

لهذينوالعربالمسلمينبكراهيةاعترفالذي!ة!*،س!ة*!!

تطابقوإلىفيهما،الكامنالغموضإلىويشبرالمصطلحين

"الاستعمار"لفظمعوالوزنالجرسفي8"الاستشراقمصطلح

هتهمفكرهمبأنالمستشرقينبمعرفةويصرح.المسلمينذهنفى

المعربي،الثقافىالتراثوبنهبالاستعماريةالمؤلهمسمةمعبالتعاون

المؤلسمةالمستشرقنفسوينقد(4).التراثهذاوتشويه

،مشروعبلامؤلمسمةبأنهاالاستعمارانتهاءبعدالاستشراقية

نطرتهامنوتجدد،جديدةآفاقألنفسهاتضعأنعليهاويجب

العالمحقائقومعالراهنةالدوليةالأوضاعمعوتتكيفوأدواتها،

علىالاستشراقعلمتجديدإلىريجالمستشرقويدعو.العربي

علموهوالاستشراقمنبدلأجديدأاسمألهويختار،حديثةألس!

علىمنغلقغيرولكنهبذاتهقائمعلم"بأنهويصفه،""العربولوجيأ

العصر.)5(عبىالكفايةفيهبمامتفتحولكنهالتخصصن،شديدن!سه،

علىللاستشراقالبديلةالمسمياتبعضأنالملاحظومن

"مستشرق"التقليديةالشمميةعنللبعدمحاولةمنفيهامماالرغم

الجديدةالمسمياتفهذه.الدلالةحيثمنعنهابعيدةليستفهي

خروجأليسثوهى.الاستشراقداخلالتخصصمننوععلىتدل

دوائرمنمعينةدائرةعلىتركيزهيمابقدرالاستشراقعلى
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المثممياتهذهأنإلىايضأنشيرانويجب.المتعددةالاستشراق

بجانبطوبلةحقبةمنذومستخدمةموجودةولكنها،جديدةليست

دانجلبعينها،تخصصاتعلىتدلمشابهةأخرىمسميات

،"الهنديةالدراساتفي"متخصصآ.رر4ذقىذ34مدرالاستشراق

وكذلك،الأفريقيةالدراساتفيمتخصص"!3ق!صةد6ةح،34

بالنسبةوأيضأ،اليابانيةالدراساتفىمتخصص"آ*9!*ذحذ34

متخصص"ى!أل945،ه!ة3آنجدالقثيمةالشرقيةالتخصصاتلبعض

فيمتخصص"!33فىلأ0،8!ة3،وأيضأ."المصرياتفى

الخ.1100الآشوريات

"الاستشراق"مصطلحمنالتنصلأنيلاحظوهكذا

للخداعمحاولةسوىالحقيقةفيليست"امستشرق"و"الشممية

المعاصرينالمستشرقينبعضعندوهى.المسلمينعلىوالتمويه

وبالتالي،الاستشراقداخلمعينتخصصعلىللتركيزمحاولة

بدلأفيهيعملونالذيالدقيقالتخصصباسمئ!شغواأنفيالرغبة

إلىنزعةيمل!اتجاه.وهو.الاستشراقوهوالعامالتخصصمن

لكلوتغطيته،الاستشراقمجالاتاتساعمعخاصةالتخصصية

والسياسة،،الحضارةو،الدينمستوياتعلىالشرقشعولا

أنرأيناوفى.الخ..والفن،والأدبوالاقتصاد،،والاجتماع

علىلأنهصالثحيتهاعدميعنىلاهنا"مستشرق"االشمميةهجر

التخصصهوالاستشراقيزالفلاالتخصصيةالنزعةمنالرغم
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ولذلك.!شعوبهالشرقدراسةمجالفىالعاملينلكلالعام

منيغيرولاله،مبررلاهروب"مستشرق"الشمميةمنفالهروب

شيئأ.الوضع

بعضعندهنابالأزمةالشعورعلاجأنوالحقيقة

أخرىش!ميةعنوالبحثالتسميةهجرفييتمنللاالمستشرقين
منوالتخلص،الاستشراقيةالمنهجيةتغييرفيحقأيكمن،ولكنه

والتزامسلبيأ،الاستشراقجعلتآلتيوالأسبابالمواصفات

العلمية،الأمانةتحقيقتضمنالتيالعلميةبالموضوعيةالمستشرق

،الأخرىالشعولاتجاهللاستشراقالعدائيةالأهدافعنوالتخلى

هذهمنالاستشراقيتخلصوحين.الإسلاميةالشعوبوخاصة

بالنقدوالشعوربالأزمةالاحساسالحالةبطبيعةسينتهيالسلبيات

والتنصيرللاستعمارالمستشرقينبعضيوجههالذيالذاتي

والدينيةالسياسيةالقوىمنذلمكوغير،والشيوعيةوالصهيونية

القرونخلسالاستشراقمسيرةعلىسيطرتالتىوالأيديولوجية

إلىالمعاصرينالمستشرقينبعضيلجأ"قدوالتي،الأخيرةالثلاثة

عليها.ترتبتالتيالنتائجوعلاجدحضهامنبدلأتبريرها

لاللستعمارالاستشراقيةللتبعيةنقدهرغمريجفالمستشرق

التاسعالقرنفيالأوربيللتوسعالكبرىالمغامرةفيوالمشاركة

ا"أنهاويرى.\"المشاركةلتلكالسلبيةالآثارمنيهون"نجدهعشر

بفعلساهمالذيالفنانذلكاوالكاتلا،ذلكمشاركةمناكنزلعست

مطمئنةصورةنشرفيمتعمدةرغبةدونما،الإعلاميةالوساطة
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ويلتزم(6)الهاضضخدهئكنلمإن،خاطرطيبعنلالشتعمار

عنيقولحيثالموقفبنفسكاهنكالودالفرنسيالمستشرق

سعيد:در)ودإ

حولتاريخيةحقائقأبرزعندماالحقيقةعينأصابانه11

ببعضوارتباطهالأوربىبالاستشراقالمتعلقةالمظاهربعض

إنكارالصعبمنلأنهذلكفىالحقوله،الاستعماريةالأشكد

منبهبأسلاعددأعماللازمتالتىالسلبيةالمظاهربعض

أقولأنيمكنولاالاستشراقعنأدافعلاوأنا..المستشرقين

ولاوالحقيقةالصوابعينهوالمج!هذافيكتبماكلبأن

فإنهذامنأبعدإلىأذهبأنالممكنمنبلأخطاء،منيخلو

وهذا.الاستشراقعلىسيئأتأثيرأأثرتقدالسيئةالكتاباتبعض

اسسواالذينهمالأوربيينأنوهىتاريخيةحقيقةيلغىلابدوره

الفائدةمنيخلولاعملذاتهحدفيوهذا.الشرقيةالدراساتمادة

فيهوالأوربيالاستشراقإنإجماليوبشكل.البحثمجالفي
المستشرقعندالتبريرهذامت!أيضأونجد(7)االجابىاعملمجمله

إنتاجآالاستشراقيكونأنيرفضالذيميشيلاندريالفرنسة

،التحريوعثمالتجنيمننوعأذلكفيويرى.خالصأاستعماريأ

علىالقائمالاتهامورفض،الأطروحةهذهعلىبالتمردويطالب

المستشرقويعزواستعمار)8(=اسئشراقالعامةالمعادلةأساس

إلىوالاستعمارالاستشراقبينالرابطةرودنسون!سيمالفرنسي

العالقاتفقطفيهتتحكمولمتاريخيةشروطنتاجالاستشراقكون
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.(9)والغربالشرقبينماالقائمة

الشعوررغمأنههيهناإليهانشيرأنيجبالتيوالحقيقة

ربمامعالجتهافيالجديةإلىتشيركافيةمحاولاتتبذللمبالأزمة

يجعلهانتشارأالاستشراقدوائرفىينتشرلمبالأزمةالشعورلأن

فيالتغييراوبالتصحيحفيهايطالبالتيالدرجةإلىمحسوسأ

الاستشراقسلبياتمنوالتخلصالمعاصر،الاستشراقتوجهات

الماضي.في

تاريخهفيخاصةالاستشراقبهاوصمالتيالتبعيةإنبل

تجاهالمستشرقينبينجديدةنواياتظهرلموالمعاصرالحديث

السياسيةالقوىعنالاستشراقاستقل!سوتحقيقمنها،التخلص

اوتابعأفكرأوجعلته،الماضيفياستخدامهأساءتالتيوالدينية

والشيوعية،والصهيونيةوالتنصيريةالاستعماريةللأهدافخادمأ

والصهيونيةوالتنصيربالسياسةالاسلشراقىالارتباطيزاللاإذ

مراكزفيالارتباطهذاويظهر.الاستعمارانحساررغمموجودأ

هذهفيفالباحثون.الغربفيالمنتشرةالأوسظالشرقبحوث

سياسيةجهاتتقومماوعادة.السياسيةتوجهاتهملهمالمراكز

مصالحتخدممعينةبدراساتللقياموتوجيههمبلأبحاثهمبتمويل

والعالمعامةالشرقمناطقفيوالأمريكيةالأوربيةالبلاد

العلميةالنفاريرعلىالحكومبةالثوائرونعنمد.خاصةالاسائمي

وفى،الخارجيةللسياساتالتخطيطفىالمراكزهذهمنتأتيهاالتى

الدراساتأنكما.والإسلاميةالشرقيةالبلادمع"العالطاتتوجيه
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لخدمةموجهةالمراكزهذهتتبناهاالتيلو!!!3لملأ4ذ!3الإقليمية

شمتخدملاالمراكزوهذهالمختلفةالعالممناطقفيبلادهامصالح

عملنفسههوالمؤدىالعملحقيقةولكن،""مستشرقالمسمى

خبير""مصطلحاستخدامرغمقديمأبالاستعمارالمرتبطالمستشرق

مصطلح"منبدلأالاقتصاديةأو،السياسيةأو،الدينيةالشئونفى

ولاهوتيةديطبةبحوثمراكزهناكتزاللاأيضآوكذلك."مستشرق

وبالأبحاثالتنصيريةبالأعمالتقومالغربفىللكنيسةتابعة

المختلفةالدياناتتغالجالتيالأعمالمطر،التنصيرلخدمةالموجهة

أهلها،وتقاليدوعاداتوطبيعتهاالتنصيرمجتمعاتوتدرس،

يختلفلاالأعم!هذهبمثووالقائملها،المناسبةالتنصيرووسائل

الشمميةاستخدامعدمإلىالميلرغمشئفيالمستشرقعن

عالماوكنسى،دينرجلفهوالحالةهذهوفى."ا"مستشرق

.المسمياتمنذلكغيرأوضنصئر،او،لاهوت

التابعالاستشراقىالعملطبيعةعلىطرأالذيالتغييروهذا

تغييرهووالتنصيريةالكنسيةللدو)ئرأوالغربيةالسياسيةللدوائر

حرأمستشرقايعدلمالدوائرهذهفيبالعملفالقائمالأسوأإلى

والكنيسةالسياسةخدمةفينفسهويضعطواعيةالعملهذايؤدى

العملبهذاالقائماصبحد!ل.سياسيةمصلحةأودينيةرغبةعن

بل،يعملفيماخيارلهوليسمنها،يرتزقوطيفةيؤدىموظفأ

ولنمستقبلأ،بهايشعرولنعنهانتحدثالتيبالأزمةيشعرولا

التيالوسائلأخلاقيةوعدمبهيقومالذكماالعملببشاعةيحس
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تقاريرمنهم!ثقيلماالعلميةبالنتائجيهتمولابليستخدمها،

وظيفتهفيوهو.فيهاتخصصالتيالشرقيةالبلادعنومعلومات

نتائجها،فيالنظردونالمعلوماتيقدمالذيبالجاسوساشبههذه

والأفصىالأوسطالشرقبحوثمراكزفيالباحثينهؤلاءوبعض

وبطرق،الشرقيةالبلادمنالمعلوماتلجمعإرسالهميتمماعادة

لقد"بلادهمسفاراتحمايةوتحت،علميةمسمياتوتحتأ،سرية

المستشرقفيهتحولالذيالحدهذاإلىالاستشراقىالعملتدنى

إلىالشرقبلادفيالمستشرقصورةوتدنت،لبلادهجاسوسإلى

ومنع،ومحاربتهمراقبتهيجبللبلادعدوأنهعلىإليهالنظرحد

يصلوقدبلتحصيلها،فييرغبالتيالمعلوماتإلىوصوله

البلادمنطردهويتمفيهمرغوبغيرشخصأاعتبارهإلىالأمر

والخبراء.المستشرقينلبعضحثثكما

.ا.تالا"ا*الاالعاة:ثانيآ

الهصص!ه.

الاستشرافيةالأزمةظهورفيالهامةالأخرىالأسبابمن

العشرينالقرنخروللاطشتشراقالإسالميالنقدتطورالمعاصرة

تحررتحينماالمذكور،القرنهذامنالأخيرالنصففيوبخاصة

منبخاصةالاسلاميالعالموبلادعامةالشرقبلادمعظم

التخلص!منمكنهاالذيالأمراستقلا!ا،علىوحصلتالاستعمار

الجيوشرافقالذيالمستشرقينجيشوأهمهاالاستغمارتوابعمن
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التخطيطعلىيساعدهالهافكرىكجناحوعملالاستعمارية

بلادفيواستمرارهاالغربيةالسيادةبفرضالخاصالإستراتيجي

واالمستعمرةبالبلادالخاصةالعلميةبالمعلوماتومدها،الشرق

حصلفقدوالإسلاميةالعربيةللدولوبالنسبةاستعماريأ.المستهدفة

معترتبطولم،خالصةفوميةألمسىعلىاستقلكهاعلىمعظمها

مقاومةمنتمكنهاإسلاميةرابطةفىالإسلا!يةالبلاطمنغيرها

بمشاكلهإسلامىبلدكلانشغلولذلك.منهوالتخلصالاستعمار

العربيةالبالطبينالعلاقاتواتسمت،الخالصةالقوميةومصالحه

لمالقوميةالدائرةهذهوداخل.قوميةومصالحبصفاتوالإسلامبة

مواجهةمنالإسلاميةالشعوبمنوغيرهمالعربيتمكن

آثارهمنالتخفيفإلىتؤدىالتيالحاسمةالمواجهةالاستشراق

العربيةالبلادمنالعديدإنبل.الإسلاميالفكرعلىالسلبية

الغربية،والحضارةةفا!تللموالبةبسطاسةاللزمتوالإسلامية

ضرورةمنأساسعلىقائمةوالتنويرللنهضةخططأووضعتا

والنهضةالعلميالتقدمتحقيقأجلمنالغربيةبالحضارةالابىتباط

وفى.حدةعلىوإسالميعربيبلدكلابيهايسعىالتىالقومية

التخريبيعملهبمارسالاستشراقاستمرالقوميةالسياسةهذهظل

الفبهرمجالاتكلىفيمتوغالذوالإسلا!يةالعربيةللتفافةولمتغريبي

لإلميلامىتاو*العربى

فيئوبخاصة،العشرينالقرنمنالثانيالنصفوفى

إسلاميةفكريةصحوةوالتبلورالنشوءفىبدأتالأخبرة،العقود
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إسلاميةرؤيةتطويربهدفالإسلاميالعالممبلادفيانتشرت

الاتصالعننتجوماالغربيةالحضارةلمواجهةإسلاميةوقاعدة

علىللمستشرقينسيطرةومن،الإسالمىللفكرتغريبمنبها

تزاللاالصحوةهذهانصحيح.للمسلمينالفكريةالحياةمجريات

لكنالإسلاميةأهدافهاتحقيقإلىبعدتصلولمالتكوينطورفي

المسلميننهضةبأنالمسلمينلدىعامشعورسريانبلاحظ

والحضارةالإسلاميالديناساسعلىلقومأنيجبالحدشة

ال!وميةالدعواتكلافتقدتهاالتيالإسلاميةوالأصالةالإسلامية

السابقة.

نشطةإسلاميةفكريةحركةإلىأدتالإسلاميةالصحوةهذه

ودراسثهاالمستشرقينأعملىبمتابعةجوانبهامنجانبفياهتمت

الآراءمعللتعاملإسلامىمنهجتطويرمحاولة،فيهاوالتعمق

منهجيةمحاولاتعدةفىهذ))نعكسوقدوتفنيدها.الاستشراقية

تجاهنقديةرؤيةمجموعهافيتكؤنالمسلمينالمفكرينجانبمن

القوليمكنأي.والأهدافالتوجهاتاختلافرغمالاستشراق

خروالاستشراقئجاهنقديةإسلاميةاتجاهاتعدةتبلورتقدبأنه

فيماالنقديةالاتجاهاتهذهحصرويمكنالماضيةشكامأالخمشيق

يلي:-
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دبىاسةالاستشراقيةالظاهرةيدرسنقديتحليليعلمياتجاه-1

علىالتعرفوهدفها،والنقدالتحليلعلىمعتمدةموضوعية

المختلفة.أبعادهاوتوضيح،وفهمهاالاستشراقيةالظاهرة

علىتتعرفتاريخيةوصفيةجوانبالدراسةهذهفيوتدخل

وأهموتاريخهنشأتهوتتبع،وأهدافهودوافعهالاستشراقمفهوم

الفترةفيوتطورهوالتنصيريةالاستعماريةوصلاته،مراحله

علىبالئعرفالدراسةهذهتهتمكما.والمعاصرةالحثيثة

وتحديدوالإفليميةوالأيديولوجيةالدينيةالاسئشراقمدارس

مؤسساتعلىأيضأوالتعرف،المدارسهذهخصائص

الجامعاتوفىالعالمفيودوائره،ومراكزه،الاستشراق

كما.الإسلامىالعالمفيمراكزهوكذلكوالأمرلكية،الأوربية

وتحديد،المسئشرقينأعلامعلىبالتعرفالاتجاههذايهتم

والتنصيرية،الاستعماريةوارتباطاتهم،ومدارسهماتجاهاتهم

أوالاعتدالحيثمنالإسلاممنوموقفهمفئاتهمومعرفة

.(10)التصب

!هتمالتاريخيةالوصفيةالاهتماماتهذهإلىوبالإضافة

فنالاستبشراقيةالحركةبتقويمالاستشراقدراسةفيالعلمئ.الاتجاه

ونقد،الإسلامدراسةفيوسلبياتهاالمحجابياتهاتوضيححيث

علىوالرد،المستشرقينأساليبونقد،علميأنقدأمناهجها
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وغيرالمقصودةأخطائهموتوضيح،الإسلامضدشبهاتهم

المجتمعاتفيالاستشراقىالفكرآثاروئوضيح،المقصودة

والاقتصاديةوالاجتماعيةوالسياسيةالدينيةالمجالاتفيالإسلامية

(11).والتربويةوالعلميةوالتعليمية

الخمسينوخل!سبدايتهمنذالعلميالاتجاههذاتطوروقد

بتدريسشممحالنضجمندرجةإلىوصلأنإلىالماضيةسنة

الوصفية،الدراساتوتطبيق،لهعلميةمناهجووضعالاستشراق

تدريسهيتممتكاملدراسيبرنامجفيالتقويميةوالنقديةوالتاريخية

وقد.العلياالدراساتأقساممنمستقلعلميقسمفىوتطبيقه

فيمرةولأولالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةأنشأت

،الاستشراقلتدريسمستقلأعلميأقسمأالإسلاميةالجامعاتتاريخ

.الاستشراقتخصصفىوالدكتوراهالماجستيردرجاتومنح

تابعةكليةوهى.المنورةبالمدينةالدعوةكليةفىالقسمهذاويوجد

علمالقسمهذاأنشئوقد.الإسلاميةسعودبنمحمدالإماملجامعة

دراسيةدفعاتعدةخزجوقد(83-1984)0341/4041

رسائلوكتبتوتنصيريةاستشراقيةمجالاتعدةفىتخصصت

عنفضلأونقدهالاستشراقفيرسالةثالتمينإلىتصلللماجستير
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تدريسمستوىعلىالعلمىالاتجاههذاإلىوبالاضافة

حثيثةإسلا!يةاهتماماتظهرتمستقلعلميقسمفىالاستشراق

الشخصعةالعلميةالجهودمرحلةمنبهاتنتقلالاستشر)قيةبالبحوث

وقد.والجماعيالمنظمالبحثيالعملمرحلةإلىالفرديةأو

حالبأأهمهامنالاستشراقيةبالدراساتمهتمةمراكزعدةظهرت

بالمدينةالدعوةبكليةوالحضاريةالاستشر)قيةالدراساتمركز

البحوثووحدة(13).ـه2141عامانشئوالذيالمنورة

سعودبنمحمدالإمامبجامعةالعلميالبحثبعمادةالاستشر)قية

الدراساتبمركزالاستشراقبحوثووحدة.بالرياضالإسلامية

(14).م1988عامأنشئوالذيالقاهرةجامعةالآداببكليةالشرقية

أهمقارمئ!تسالاببحوثالخاصةوالوحداتالمراكزهذهوتعتبر

وتبدو.الإسلاميالعالمفيالاستشراقيةبالدراساتخاصتطور

الجهودهذهاكتزالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةجهود

،للاستشراقالمنهجيةالعلميةالدر)سةبينتجمعلأنهاتكاملأ

هذافيوالدكتوراهالماجستيرعلىحاصلينطلابوتخريج

مراكزخلكلمنالاستشراقيةبالبحوثالاهتماموبين،التخصص

،المؤسساتهذهوتحتاج.الاستشراقيةوالبحوثللدراساتووحدات

أنمنتتمكنحتىالمعنويوالاهتماموالمالىالعلمىالدعمإلى

وفىالاستشراقيةالثراساتحقلفيتأتيرذاتمراكزإلىتتحول
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الإسلامي.الفكرفيالاستشراقىالتأتيرمواجهة

لمواجهةمسلمونعلماءبهاقامفرديةعلميةجهودهناك-2

فيكبيرأثرلهاشكبلاوهىوفهمهدراستهبعدالاستشراق

آثارهوتوضيحالاستشراقإلىالعلميةالنقديةالنظرةتطور

وهى.الإسلاميةالمجتمعاتوفىالإسلامىرك!لافيالسلبية

الاستشراقدراسةأهميةإلىالأنظارتوجيهإلىحقيقةادتالتي

المفكرينأعمالتظهرالعلميةالجهودهذه!اومن.ونقده

السباعيمصطفىوالشيخ،قطبمحمدالأستاذالمسلمين

البهى،محمدوالشيخ،شاكرمحمودوالشيخ،شهبهأبووالشيخ

الأستاذو،الندوىالحسنابووالشيخ،نبيبنىمالكوالم!كر

محمودوالدكتور،الفاروقىإسماعيلوالدكتور،فروخعمر

عبدالعظيموالدكتور،تسمايلوفتشأحمدوالدكتور،زقزوق

عبدالرحمنالدكئورو،حسينمحمدمحمدوالدكتور،المطعنى

هم.غيرو...،يبدو

ونقدهبالاستشراقالتعريففيشكبلاساهمتالأعم!هذه

نقديةعلميةإسلاميةرؤيةتطورإلىأدىمماقويمأإسلاميأنقدأ

الاشتشراق.تجاه

بعضالسابقةالمذكورينالمسلمينالكتابأعمالإلىيضاف-3
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عربيةأعمالبهاونقصدالاستشراقفيالنصرانيةالأعمال

العرببى.العالممننصارىمتخصصونكتبهانصرانية

ولكنهاالإسلاميالنقدمنالأعم!هذهمتلتخلوانوطبيعي

معرفةتقديمعنفضلأللاستشراقعامنقدعلىتشتمل

الممتلةالنماذجأهمومن.ونقديةتاريخيةوصفيةاستشراقية

(15)ااالمستشرقون"االموسوعيالعقيقينجيبعملالاتجاهلهذا

للاطهممتشراقؤتؤرختصفضخمةأجزاءثلاثةفىيقعوالذي

التابعينالمستشرقينأعلاموتحصى،الإقليميةمدارسهحسب

ويعد،نافعموسوعيعملوهو.حدةعلىإقليميةمدرسةلكل

وجهةلعطىلاولكنه،الاستشراقفيموسوعيعملأكبر

يكونأنيحاولالكاتبكانوإنالموضوعفيإسلاميةنظر

العملطبيعةتفرضهاموضوعيةوهى،عملهفيموضوعيأ

قامالذيالعملمنوأكملأشملشكبلاوموسبىعته.الوصفية

(16)."االمستشرقينموسوعة"ابدويعبدالرحمنالدكتوربه

للدكتور"الاستشراق"كتابفهوالثانىالنصرانيالعملاما

المتحدةبخالولاياتتاونجورجبجامعةالأستاذسعيدإدوارد

فيويعملبالنصرانية.يدينفلسطينيعربيوالمؤلف.الأمريكية

فيضخمأعالميأاهئمامآالاستشراقفىعملهلقيوقد.أمريكا

غيابمنالرغموعلى.والإسلاميالعربىالعالموفىالغرب
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علىفلسطينيعربيمنيأتىنقدلأنهمهمفالعملالإسلاميةالرؤية

معرفةوعلى،والغربأمريكافيالاستشراقيةبالدوائرقويةصلة

العالمدراسةفىالمتبعةالاستشراقيةوالوسائلبالأساليبعميقة

صلاتهويوضحالاستشراقيعزىوهوءالإسلاميالعربي

شكبلاوهو.ودراستهالشرقرؤيةفىمنهجهوينقدالاستعمارية

ترجماتكتزةمنهذاويتضح.الاستشراقنقدحركةفيتأثيرهله

ووجهاتالعروضوكثرة،الأساسيةالأوربيةاللغاتإلىالكتاب

التيالأفعالوردود،العلميةالدورياتفبىعنهنشرتالتيالنظر

(17).والشرقالغربفيالكتابأثارها

للصحوةنتيجةتطورتالتيالنقديةالاتجاهاتضمنويأتي-4

الاستشراقيةالدراساتعلىالصحوةهذهوانعكاساتالإسائمية

الاستشراقىالفكرلمواجهةالأمث!الحلأنيرىالذيالاتجاه

الكتابةمنوا!ثار،الإسلامىبالفكرالاهتمامخرومنيأتي

كدينالإسلامفىالصحيحةالنظروجهةوتقديم،الإسلامعن

بعمقالإسلاميةالكتاباتهذهوان-تتصف.وحضارةوفكر

الصجيحالإسلامي.الكتابوتوقيرث*1ثقديةتجليليةوبقدرءةعلمي

فىخنواؤنإحداثنجهدلههةضجنربتو،أفيلأت؟!جبروألإ.:اتاغلطافى

لإسنمتي*االبثانييملؤفيبرالعزلبما:.فيئلإشلإنم،عنتالمعرفةمصادر.

لملقإرئىالغزبي!مجيوغاي!ثرالف.!قارشتسإلاالبهتابإل!*حإنب.و،
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الإسلامي.البديلوجودلعدمالاستشراقىالكتاباستخدأمعلى

فيالإسلا!مفكرىكبارمنعددالعلمبىالاتجاههذاويمثر

الإسلأحمعنالجيدةالعلميةالكتابةيفضلونالذينالحديثالعصر

للكتابالبديلالإسلاميالكتالاوتوفير،الإسلاميةالثقافةلاثراء

الإسلامية،الكتابةفيالفعلردداءمنوالتخلص،الاستشراقى

بالردالانشغالمنعنهانتجوما،الاستشراقعقدةمنوالئخلص

الشبهاتنشرإلىيؤدىمماالإسلاميةوباللغاتشبهاتهعلى

الردهذاوصولوعثم،الإسلاميالعربيالمحيطفيالاستشراقية

عامةالغربىالقارئوإلى،الغربفيالاستشراقيةالثوائرإلى

عبروقد.الأخرىالإسلاميةوباللغاتالعربيةباللغةالكتابةبسبثب

قوله:فيتعبيرأحسنالتوجههذاعنالندوىالحسنأبوالأستاذ

يقومأنيجطاالفسادهذاوإصلاحالسلبيالمستشرقينتأثير"ولسد

الموضوعلتحولبالكتابةوالتفكيرالبحثورجالالمسلمينعلماء

،المؤكدةالأسلاميةالمعلوماتالإسلاصىللعالمويقثموا،العلمية

المحمودةالجوانبمراعاةمع،الصحيحةالإسلاعنظرووجهة

تكونأنيجبكما،فيهاوالزيادةبلالمستشرقونبهايمتازالتي

الدراسةوسعة،الئحقيقأصالةحيثمنممتازةومؤلفاتهمكتابائهم

،القوىو)ستد!ها،وصحتهاالمصادروتأكد،النظروعمق

لجميعحاملةتكونوأن،ومؤلفاتهمالمستشرقينلكتاباتبالنسبة
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والنقائصالأخطاءعنوالبعيدة،والصحةالإتقاننواحي

أنهوايضأيجبومما11:قولهالرأيهذاإلىويضيف(18)العلمية

المستشرقينتا!لؤمباستعراضالمفكرونالعلماءهؤلاءيقوم

الغطاءينكشفحتىوالواقعالحقيقةضوءفيومحاسبتهاالعلمية

ويبدو،المعنىوبيانالنصوصفهمفيوأخطائهمتهمتلبيساعن

منها..يستنبطونهاالتيالنتائجوأخطاء..مصادرهمضعفللناس

كتبتأليفيقتضيالذيالإيجابىالعلمهذابينالجمعوبدون

إلىالإحالةمعالإسالميةالمواضيعحولعميقةوأبحاثتحليلية

..المتنوعةالمفيدةالمفصلةوالفهارسوإتقانبضبطالمصالر

علمىاسلوبفىالعلميةالمحاسبةوهىالعلمىالعملوبين

(؟9).النفسىووقعهالعلميةقيمتهالنقديفقدذلككلفإن..نزيه

المودودىالأعلىأبوالشيخالاتجاههذايمطرمنأهمومن

والدكتور،خانالدينوحيدوالشيخ،قطبمحمدوالأستاذ

محمودالشيخو،ابوزهرةمحمدوالشيخ،الفاروقىإسماعيل

ه"ذهاثرتفقد.وغيرهمدرازعبداللهمحمدوالثكتور،شلتوت

العلميةالدراساتمنبعددالإسلاميةالمكتبةالعلماءمنالمجموعة

الإسلاميةوباللغاتمتفرقةإسلاميةموضوعاتفىالدقيقة

الدقيقةالعلميةالمعرفةتقديمبينجمعواوقد.(20)والأوربية

وردودالانفعالشركفيالوقوعوعدمالإسلامعنوالصحيحة
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الردلأهميثةتقليلهمعدممعالمستشرقينشبهاتعنالناتجةالأفعال

النظروجهةتعطىالتىالأعم!خصمنولكن،الاستشراقعلى

العلموأثرواالمسلمالقارئأفادوابهذاوهم.الصحيحةالإسالمية

حينالغربىللقارئسليمةمصادروفرواكما،الإسلامىبالث!ين

الأوربية.اللغاتإلىأعمالهمترجمتأوحينالأوربيةباللغاتأئفوا

ظهورفىكبيردورلهاالمعاصرةالإسلاميةالصحوةإن

مقاومةحركةبمثابةفهىوالمعاصرةالحديثةالاسئشر)قيةالأزمة

منابيهأدتبماالإسلامىالعالمفىالاستشراقلأهدافمضادة

الفكريةبالتياراتالمسلمينوتعريفأ،الإسلامىللوعىئنمبة

وبما،الاستشراقىالتياربالتأكيدبينهاومن،مالم!لإللالمضادة

أهمصنالاستشمراقيعدالذىالتغريبمقاومةسبيلفىفعلته

إحدىهىذاتهاحدفىالإسلاميةوالصحوة.الفكريةوسائله

المعاصرونالمستشرقوناهتمولذلك،الاستشراقىلش!لاعلامات

الخططووضعونقدها،وتحليلهاالإسلاميةالصحوةبدراسة

علىتأتيرهاتحجيمومحاولة،انتشارهامنوالتقليل،لمقاومتها

وإظهارهاتشويههامحاولاتخولمنوذلك،الإسلاصىالفكر

وتصوير،الشيوعيةسقوطبعدالجديدالعدوصورةفىللغرب

عبروقد.وتراثهللغربالملادالوحيدالخطرصورةفىالإسلاح

الصحوةمنالخوفهذاعنإسبوزيتوجونالأمريكىالمستشرق
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مختلفةو!وهذاتظاهرةالإسلاميةالصحوةإن11:بقولهالإسلامية

المجتمعاتعالثاتعلىسلبىأثراحيانألهاكانومتعددة

..(2؟)"الغربفىيعيشونالذينالمسلمينوعلىبالغربالإسلا!ية

العواملمنتعدبالصحوةالمرتبطةالقضايابعضأن"إلىويشير

الإسائمىدي!تلاحولالنقلبديةالصورةتكربسفىتساهمالنى

صعادلأ-خطأعن-الأحياناغلبالإسلاعيعتبرإذللغرلاالهائل

للتطرفمرادفةبدورهاالأخيرةهذهوتعتبر،لثصولية

تسئأنشأنهافمن،وترسخقاالنظرةهذهشاعتوإذا،والإرهاب

(22)."والغربالإسالمىالعالمبينالعالثاتإلى

الغربيةالرؤيةهذهبيركجاكالفرنسىالمستشرقاكدوقد

ويا،اليومالغربيعتبر11:بقولهللغربمهددأالإسلاحتعتبرالتى

هو،خصوصأ"العربى"والإسلام،عمومأالإسلاحأن،لكسف

احتياطهيوجهوالغرب:الغربضدموجهمباشرتهديدمصدر

نحوطويللوقتموجهأكانبعدماالجنوبنحوالاستراتيجى

الهيمنةتقاومانهايبدوالتيالوحيدةالقوةإناقولهنا،الشرق

هى،الأمريكيةالمتحدةالولاياتأي،الواحدالقطبذاتالجديدة

العربأنبعضهميعتبرولهذاالعربيةالدولوبعضالإسالم

(33)."قهرهالواجبالعدوهموالإسلام
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علاقةفلإأساسيةحقيقةعلىزقزوقالدكتورأكدوقد

اويوما:قالحينالمعاصرةالاستشراقيةبالأزمةالإسلاميةالصحوة

علىمنويلقىعجزهمنوينهضذاتهالإسلاميالعالميعيأن

الاستشراقسيجديومهاوالحضاريالفكريالتخلفأتقالعاتقه

لنويومها،مالس!لإلابالمشتغلالاستشراقوخاصة،ازمةفينفسه

العالمفىولاأوربافيلايخاطبهالذيالجمهوريجد

(42)110لإسلاميا

وجوهمنوجهشكبلاهيللاستشراقالناقدةالصحوةهذه

والمضادالعامالفكريمجالهافيالعامةالإسلاميةالصحوة

فهذه.للاشلامالمضادةالفكريةالتياراتولكل،للاستشراق

الاستشر)قيةالجهودفشلعلىعلامةناحيةمنهيالصحوة

هظهرأخرىناحيةمنوهى،الإسلاصيالعالمتغريبإلىالساعية

ويجب.المعاصرالحديثالتاريخفيالاستشراقأزمةمظاهرمن

للنقديتعرضلمالاستشراقأنالخصوصهذهشفىنلاحظأن

الشرقأن:منهاأسبابلعدةوذلك.الإسالميالعالمحدودخارج

فيالإسلا!يةللصحوةمشابهةدينيةصحوةيشاهدلاالمسلمغير

بالنسبةخطورةيملرلاالمسلمغيرالشرقولأن،الإسلاميالعالم

بينوالصراع.والتقافيةوالسياسيةالدينيةالمستوياتعلىللغرب

الاقتصاديالمجالفيينحصريكادالمسلمغيروالشرقالغرب
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غيرالشرقويبثو.إوالصينواليابانالغرببيناليوميتمعر)كما

البعدأنكما،بهوفرخبأالغربيالحضاريللغزمستسلمأالمسلم

منطقةعنبعيدأجعلهالغربعنالمسلمغيرللشرقالجغرافي

شكلفييبدولاالغربىالفكريالغزووجعل،معهالثقافيالتوتر

إلىالشيوعيالأيديولوجيالسقوطأدىوقد،الوطنيةللتقافةمهدد

ويلاحظ.الشيوعيللنظامكبديلالغربيالنظامإلىالأنظارئحول

والعالمالغرببينالموجودةكتلكللصراعخلفيةوجودعدمأيضأ

.والحضاريالدينيالمستوىعلىالإسلامى

.هدلا.ا.الاشملأسةالاحتماعلةا":ثالثأ

اقلةالامةالا

الإسلاميةوالصحوةوالتنصيرلالثستعمارالتبعيةإلىيضاف

ئطوروهو،المعاصرالاستشراقأزمةأسبابمنمهمآخرسبب

القرنينخروالغربفيالجديدةالعلميةالاتجاهاتمنعدد

العشرينالقرنفيالعلوممنجثيدةمجموعةفىتبلورتالآخرين

والإنسانية.والعلومالاجتماعيةالعلومباسماصطالعأعرفت

ولذلك،ظاهرةانهعلىالدينإلىالغربفيالعلومهذهوتنظر

يسمىبمادرسدينيعلممنهلقرعالعلومهذهمنعلمفكل"

مناهجوباستخدامالأصليالعلمنظروجهةمنالدينية"ا"الظاهرة
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يهتمالذى"الدينيالاجتماع"علموتطورنشأوهكذا.العلمهذا

11الثينفلسمة"اوعلم.اجتماعيةظاهرةأنهاعلى"الدين"بدراسة

وعلم،فلسفيةعقليةنظروجهةمنالدينيدرسالذي

الدينية"الظاهرة"نشأةبتتبعيهتمالذي"الثينا"أنثروبولوجيا

الدينية"الظاهرة"يدرسالذي"الدينىالنفس"وعلم،وتطورها

وعلم.الغربعلماءرؤيةحسبنفسيةظاهرةأنهاأساسعلى

النشأةحيثمنتاريخيةدراسةالدينبدراسةيهتم"االدينئاريخ

ئطورفيالئاريخيةالعواملتأتيرحيثمنوأيضأ،والتطور

ظاهرة"الدينيةالمظاهرة"اعتباروبالتالي،الدينية"الظاهرة"

وهكذا.التاريخيةالعواملولتأثيرالتاريخيللتطورتخضعتاريخية

الجغرافثةالعواملتأئثرلطثبعالذى"االدلنجغرافثة"علمأيضأنشأ

نظرياتظهرتبل،انتشارهاحيثمنالأديانأوالدينعلى

الجغرافية.بالعواملالدينطةالعقائدنشأةبربطتفولجغرافية

زبطت،الخربفيالجغرافياعلماءبعضعندالتوحيدفظاهرة

دياناتبظهورذلكعلىويستدلالطبيعةالواخدةالصحراويةبلبيئة

ببيئاتمرلتطةالتعدددياناتوأن،صحراويةمناطقفيالتوحيد

التبىالزراعيةالبيئاتملرالطبيعيةالعناصروكئيرةالطبيعةمتعددة

كتزةمعتتناسبكتزةالآلهةفيهاوكئرتمعقدأتعدديآنظامأعرفت

قوةحسبالآلهةهذهقوىواختلاف،وتعددهاالطبيعيةالعناصر
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علماءاعتقدكماابيهاترمزاوتمللهاالئيالطبيعيةالعناصر

.الغرب

وبالمتعبير،الدينيبالأدبيهئمفرعالأدبعلمعننشأوقد

والعباداتبالعقائدالمرتبطةالدينيةالموضوعاتعنالأدبي

الأديانمندينبكلمرتبطدينىأدبونشأ،والشعائروالطقوس

الراقىأوالعالميالأدبمننماذجتمتلككتبالمقدسةالكتبتمليهه

الدينحولنشألاكما،الغربفيالدينيالأدبنقادرأىحسب

والقديسينالأنبياءقصصمثلدينيوقصصأدبيةحكايات

المواعظمئلبالعبادةخاصدينيادبتطوركما،والشهداء

والرموز،الثينيةوالأناشيد،والترانيموالأمث!،والوصايا،،الدينية

الأدبيوالنقدالأدبعلماءويميل.الدينىوالشعر،المختلفةالدينية

نقدأونقدهاوتحليلها،أدبيةدراسةالدينيةالنصوصدراسةإلى

الدراساتفىالمستخدمةالأدبيةالنقثيةالمقاييسعليهايطبقأدبيأ

علماءعليهاتعارفكماعليهاالأدببةالاتجاهاتويطبقالأدبية

.الغربفيالأدبيالنقد

والنشاطبالدينمرتبطأوتطورنشأقدالفنلأنونظرأ

غيرموضوعاتعنوتعبيرهاستقلا4قبلالقديمللابسانالديني
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وتطبيق،الدينيالفنبدراسةالفنفيالمتخصصوناهتمفقددينية

علىالنقديةوالمقاييسالفنيةوالاتجاهاتالفنيةالدراسةمقاييس

الفنونبتتبعالفنتاريخفىالمتخصصونواهتم.الدينيةالفنون

إلىالدينيةالمعتقداتعنوتعبيرها،بالدينارتباطهاوتحديدالقديمة

دراسةعنفضلأالدينيالطابعذاتالموضوعاتمنذلكغير

والرسم،،النحتفنونهث!بالدينعلاقتهافىالمخئل!ةالفنون

وغيرها.والموسيقى،والرقص

تطورتوالإنسانيةالاجتماعيةالعلومهذهإلىوبالإضافة

العلومداخلالمقارنةالاتجاهاتأوالمقارنةالطوممنمجموعة

،(25)"الأديانمقارنة"علمأهمهامنوالإنسانيةالاجتماعبة

الأدب"وعلم!الحضارالتمقارنة"وعلم،"الفلسفات"ومقارنة

.المقارنالأخلاقوعلمالمقارنالدينيالأدبويتبعه"المقارن

8الظاهرة"فهمفىالمقارنالمنهجاستخدامتفضلعلوموهى

أيضأيستخدممنهجوهو.والأخالثيةوالألبيةوالحضاريةالدينية

فىوكذلك،الفندراسةوفى(المقارناللغة)علماللغةدراسةفي

والئقافات.المجتمعاتبينالمقارنة

احتوتالتيالسابقةالعلومهذهكلتطورجانبوإلى

علومظهرتيخصهاالذيجانبهامنعالجتهاأو"الدينية"الظاهرة
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لمناهومطورة،الدينيةللظاهرةالمفتتالاتجاهلهذارافضةجديدة

والأخلا؟والفلسفةالاجتماععنمستقلككيانالدينمعتتعامل

!أنعلى"الدينبةالظاهرة"اإلىوتنظر..والجغرافياوالتاريخ

اجتماعبعناصرعدةإلىللتجزئةقابلةغيرمتكاملةظاهرة

علمالجديدةالعلومهذهأهمومن..وفنيةوأدبيةوتاريخيةونفسية

ح4ح*ء*ح*5،5!أل،ء"الدينفينومينولوجيا"الدينيةالظاهرة

أو،)ا!34+ه53*!أد!ةه*3الأديانتاريخعلمو،ولهذ!ذأس!*

فقد.الاتجاهاتهذهأقدموهوذ!ث!3*ءذ!د)!*33ح*3*!طحالأديانعلم

والأديا!الدينعنالعلميةالمادةنمومععشرالتاسعالقرنفينشأ

ويخرجوينقدها،ويحللها،الدينيةالمادةهذهيصنفعلموكتزتها

عدةالعلمهذاعنونشأت.العلميةللدراسةكموضوعللدينبتصور

والعباديةالعقديةلمحتوياتهدراساتوعدةللدينتعريفات

والأخلاخية)62(.والطقوسية

*ة3+ءآ53الأديانتاريخعلمتطورالعشرينالقرنوفي

تجزئة"إلىالراميةالمنهجيةالمحاولاتتجاهفعلكرد*ح،،!ذء*3

عدةإلىالإنسانعندالدينيةالتجربةوتفتيت،"الدينيةالظاهرة

للتاريخأوللنفسأوللمجتمعالدينإخضاعمنذكرناهوماعناصر،

يعالجالأديانفتاريخ.العواملمنذلمكلغيراوللجغرافياأو
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إطارداخلبشرحهاانويحاوليتجزأ،لاككل"الدينية"الظاهرة

تكوينعلىالمساعدةالعناصرلكلاعتبارايعطىتكامليمنهجي

ويؤكدبل.بعينهواحدلعنصرإخضاعهادون"الدينية"الظاهرة

وتطورها.نشاتهافيودورهالعناصرهذهعلىالدينتأتيرعلى

والآدابالمجتمعاتنشأةفيالأساسيالمؤثرالدينيعتبروهو

تأثيرالوقتنفسفىينكرولا،والأخلاقوالفلسفاتوالفنون

فهم"فىوغيرهاوالفنيةوالنفسيةوالجغرافيةالتاريخيةالعوامل

الدينمعالجةعلىيحرصولكنتشكيلهاوفيبل،"الدينيةالظاهرة

.(27)شاملةمتكاملةكوحدة"الدينيةالظاهرة"وككل

مستقلةكظاهرة"الدينيةالظاهرة"عالجالذيالأخيروالعلم

أهملالذيالدينفينومينولوجياعلمهوالأخرىالظواهركلعن

أخرىظواهرأوأخرىعلومإلىالمنتميةالعناصراوالعواملكل

"4حأك!33!ص*ح!2ء*!اذ!ذهلوالدينبجوهريسميهماعلىوركز

وهدفه.الإنسانيةالحياةفىالدينعليهايظهرالتىالأشك!وكذلك

كلتعليقأوإسقاطخل!منوجوهرهالدينحقيقةإلىالوصول

الدينية"الظاهرة"علىتراكمتالتيالخارجلةوالمؤثرا!العوامل

أهمومن.الحقيقيةصورتهغيرفيواظهرتهجوهرهاعلىواثرت

طبقالذي7حة4عح!كح!امل"الأديانعالمالاتجاههذايمطرمن

*هة!ذاح*"*ى33ح*ح!كلة4عنوانيحملكتابفيهذا

-51-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


."والمظهرالجوهرفبىالدين11د*!!أ)82(3ح34!4"ء*

الغربيةوالإنسانيةالاجتماعيةللعلومالسابقالعرضهذاومن

موضوعئهاتعدلمالشرقأديانأنيتضحبالديناهتمتالتي

انوقبلالمقديم،الاستشراقفىالحالكانكماوحدهلائستشراق

للعلوممنافسةقويةجديدةكعلوموالإنسانيةالاجتماعيةالعلومتظهر

فىالاستشراقومطر،ناحيةمنواللاهوتالفلسفةمل!التقليدية

أزمةالجديدةالعلومهذهعمقتوقد.الشرقيةبالأدياناهتمامه

اهمها:منجوانبعدةمنالاستشراق

بالمجتمعاتوالإنسانيةالاجتماعيةالعلومهذهاهتمامادى-1

ودياناتهاوبحضارتهاعامةالغربيةغيروبالمجتمعاتالشرقية

موضوعلتفىللاطستشراققويةعلميةمنافسةظهورإلىوتقافاتها

تخصاستشراقيةموضوعاتقريبعهدإلىتعتبركانت

الاستشراقفقدوبهذا.الشرقفيالمتخصصينالمستشرقين

ادىوقد.الشرقيةالمجتمعاتبدراسةمنفرذايعدولمخصوصيته

وإلى،الاستشراقيةالهويةفيازمةحدوثإلىالجديدالوضعهذا

العمل،هذاوحدودوعملهالمستشوقتخصصفىالنظرإعادة

الاجتماعيةبالعلومالخاصةالاهتماماتضوءفىكلههذاومفاقشة

تحتالاستشراقيةالأعمالوضعتأخرىناحيةومن.والإنسانية
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الشديدللنقدموضغاوأصبحتوالإنسانيةالاجتماعيةالعلوممجهر

الموضوعيةلالنهحرافاتوذلك،التخصصاتهذهفىالعلماءمن

مناسبتهاوعثح،الاستشراقيةالأعمالبهااتسمتالتىوالمنهجية

.الجديدةالعلومهذهوضعتهاالتىالجديدةالمنهجيةللمواصفات

الاجتماسكيةالعلومأحدئتهاالتىالمنهجيةالئورةوضعت-2

الشديد.والنقدالشماؤلموضعالاستشراقيةالمنهجيةوالإنسانية

منخليطإلىقديفااسثلدوقدمحدد.منهجلهليسفالاستشراق

واللاهوثواللغةالتاريخملوأخرىعلوممنالمستمدةالمناهج

حكمتها.التيوبالنظرياتالعلومهذهباتجاهاتوالمتأثرةوالفلسفة

الثقافيةبالخلفيةالعلميالمستوىعلىالمنهجيةتأثرتكما

حدودعلىفخرجتودوافعهالاستشراقوبأهداف،للمستشرق

الاجتماعيةالعلومهذهفيهطورتالذيالوقتفيهذا،العلم

منهاعلملكلوأصبح،ومحددةدقيقةعلميةمناهجوالإنسانية

تختلطلاوالتي،المستخدمةمناهجهلهكعلمالمحددةموضوعاته

ترتبطالتيالبينيةوالمجالاتالحبزئياتفىإلاأخرىسكلومبمناهج

أوكالإنسانياتواحدحقلإلىمنتميةكمجموعةالعلومهذهفيها

مشتركة،منهجيةفلسفةإلىتنتميجزئياثوهي.الاجتماعيةالعلوم

.العلومهذهمنعلملكلالعلميةالهويةضياعإلىتؤديولا

مناهجهلهالنفسوعلم،الاجتماعيةوتطبيقاتهمناهجهلهفالاجتماع
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وتطبيقاتهاوفلسفتهامنهجهالهاؤالأنثروبولوجيا،النفسيةوتطبيقاته

فيوالنفسالاجتماععلممعاشتراكهارغمغيرهاعنتميزهاالتي

والأدبواللغة،التاريخلعلومأصبحوكذلك.الاتجاهاتبعض

المعروفة.الموصوعيةوحدودهاالعلميةمناهجها

لكلالمتميزةوالموضوعاتالدقيقةالمنهجيةالحدودوضعتوهكذا

توزعالذيالوقتفيوالإنسانيةالاجتماعيةالعلوممنجديدعلم

منهجيانفسهعج)ريأنعليهفكانمناهجعدةبينالاستشراقفيه

فيجزئيامعهوالمشتركةالمحدد،المنهجذاتالعلوممنعثطأمام

.المدروسالموضوع

منبنوع،إنسانيةاوكانتاجتماعية،الجديدةالعلوماتسمت-4

تحرصمناهجوطورت،المدروسالموضوعتجاهالموضوعية

الموضوععلىبالتركيزالدراسةفيالموضوعيةتحقيقعلى

الخارجيةوالمؤثراتللعواملالخضوععدمومحاولة،المدروس

بهايفصلحدوذاعلمكلووضع.بالموضوعيةتضرانيمكنالتي

ذاتالدراساتفيحتىالموفنوعية،والدراسةالذاتيةالدراسةبين

علىتركزمناهجتطورتوالتاريخالأدبملرالإنسانيةالطبيعة

بنيتهفئدرسالتاريخيالحدتعلىأوداخلئا،وتدرسهالأدبيالنص

الخارجيةالمؤثر)تكلعنبعيذاتفهمهأنوتحاول،الداخلية
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هذهمقابلوفي،وثقافتهبيئتهبطبيعةأوالدارسبطبيعةالمرتبطة

داخليوبنقدتحقيقهاتضمنعلميةبوسائلالمؤيدةالموضوعية

بمنيخلوعلمىكمجالالاستشراقوقفاستمرارهايضمن

طبيعتهوإلى،المعروفةواهدافهدوافعهإلىاستناذاالموضوعية

لم)وعوبقوىارتباطهعنفضلأ،العلمصفةعنبهتبتعدالتي

موضوعىموقفاتخاذعنتبعدهوالتنصيرالاستعمارمعرخارجية

تكنلمربماالماضىوفى.المدروسةالشرقيةالمجتمعاتتجاه

منالاستشراقمج!فيمثارةالآنلكنهاإشكاليةتمع!الموضوعية

خاصةخارجهمنوكذلك-المسئشرقينمنكتيرمناي-داخله

الجديدةالعلومجانبمنوكذلكذاتها،الشرقيةالمجتمعالاأهلمن

موضوعيته.فيالاستشراقاتهمتالتي

للاستشراقالموجهةوالموضوعيةالمنهجيةالاتهاماتهذه-5

فيمعهومشتركةلهمنافسةجديدةعلومظهورعنفضلا

كعلم.الاستشراقهويةتحديدمشكلةأبرزتالمدروسالموضوع

لهذهالدقيقبالمعنىعلفاليسالاستشراقأنمنالرغموعلى

بشعوبوالمرتبطةللاستشراقالعلميةالاهتماماتلكنالكلمة

الطبيعةبتحديدالخاصةالإشكاليةهذهظهورإلىأدتالشرق

العلمبةومعايبرهومقاببسهالعلمبة،ومناهجه،لالثسنشراقالعلمبة

ونقدهاتحليلهاوفي،العلميةمادتهجمعفيإليهايستندالتي
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الشرقيةالمجتمعاتعنتتبلورالتيالنهائيةالصورةوفيوتركيبها،

الوسائلدراسةوكذلك.للاطستشراقالعلميةالعمليةهذهخولمن

ذلمكغيرإلى...الدراسةفيالمتبعةوالأساليبالاستشراقيةالعلمية

الشماؤلاتهذهانتهتماوقد.العلميةطثيعتهحولمثارةشماؤلاتمن

العلميالنقدتوجيهأو،العلومدائرةمنالاستشراقإخراجإلاإما

المجتمعاتدراسةمجالفيوتطبيقانهاالعلميةاهتماماتهإلى

المتأزمالوضعهذاعنعبدالملكأنور.دويعبر..الشرقية

فضالذ،الاختصاصيوناخذ11:بقولهالعلميةالناحيةمنللاستشراق

موضوعوالمادةالاستشراقيالعلمبينلابتفاوتيعون،العامةعن

العلوممفاهيمبينأيضئاالتفاوتيعونأخذوابل،وحسبالدراسة

التىتلكوبينعملهاوادوالاومناهجهاوالاجتماعيةالإنسانية

قبلمنالتقليديالاستشراقاستبعدهكذا.الاستشراقيستخدمها

قياشاالواقععلىمقطوغاوأصبح،القوميةونهضتهالشرقتاريخ

النظريعادان،اليومبعداسزممنفصارالعلمتيالبحثتقدمعلى

إلى"المحاجةأنعبدالملكأنورويعتقد(29)ااوتفصيلاجملةفيه

الاجتماعيةالعلوممجاراةأجلمنالعملعاداتبعضتنقيح

الاستشراقدرأساتتوجيهفيحاسمةبصورةساهمت...الأخرى

الدراساتشمويةإن"المعاصرةبلالحديثالعصرنحوالجديد

الإعدادوعمقصلابةالأولىالمرتبةفىتضعالشرقية
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والاجتماعيةالإنسانيةالعلوممنالقطاعهذافيالاختصاصى

آليلت،فلسفة،سياسيةعلومسوسيولوجيا،،تاريخ،حقوق)اقتصاد،

للغةسريعةبدراسةهقترئاالإعدادهذايكونأنوينبغي(إلخ...

وبصورةبيسرالوصولمنالباحثلتمكين..المدروسالقطاع

للبلدالقوميةالحياةلفهموالتمهيدالأوليةالموادإلىمباشرة

عبدالملكانورويطالب."وسوسيولوجئانفسانيافهضاالمدروس

ويقرالموضوعيةالناحيةمنالمعاصرللاستشراقجديدبتوجيه

.(30)ا"الضرورةهذهتعيبدأتالمعاصرالاستشراققطاعات"بأن

عنيعبرولاطبيعياتجاهالاتجاههذاأنالنقادبعضويرى

فيتتطورالتيالعلوممناستفادةولكنه.الاستشراقفيأزمة

نشأ"فقدالعلومهذهأظهرتهالذيالمنهجيللتقدمومواكبة.الغرب

الجديدةالإنسانيةالعلوممناهجتطبيقيحاولجديداستشراق

وتطورهنشأتهفىخاضعالنهايةفيفالاسلشراقمنهاوالاسلفادة

العلومتطورمنالغربفييحدثماإلىوتصوراتهومناهجه

إلىتحولقدالتقليديالمستشرقينمؤتمرإنلل."ومناهجها

هذاأنوالحقيقة"..."وآسياأفريقيافبىالإنسانيةالعلوم"مؤتمر

ليسالأحياناغلبفيخاضعهوإنماللا!بمتشراقالجديدالتطور

الغربفىالإنسانيةالعلوملتطوربلذاتهافيالاستشراقلأزمة

والفلسفة،والتاريخاللغةلعلوميتعرضالاستشراقوانخاصةذاته
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وكلهاالسعاسة،وعلمالأخالق،وعلم،الاجتماعوعلم،النفسوعلم

.(31)"اإنسانيةعلوم

علىوالاجتماعيةالإنسانيةبالعلومالعلافةإلىأحيائاوينظر

العلميةالفروضصدقاختبار"فياستشراقيةرغبةمجردأنها

اوالتصوراتحيثمنالإنسانيةالعلوممنالمستمدةالجديدة

للدراساتجديدةدلألاتعنالكشفهوالمقصودليس.المناهج

صدقهاومدىالجديدةالتحليلأدواتاستعمالجدوىبل،الإسلامية

القديمةالمادةخارجالإسلاميةالدراساتملرجديدةموادفى

.(32)"الغربيةالإنسانيةالعلومأيمنها،نشأتالتىالأصلية

مواجهةفيالاستشراقأزمةعنالتحليلهذامنويتضح

فقد.الأولالمقامفىهويةأزمةأنهاوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوم

الاجتماعية،الإنسانيةالعلوممناهجإلىالاستشراقىالتوجهطغى

يطبقاجتماعىإنسانيعلموكأنه"،الجديدالاستشراق"اوظهر

.والثقافاتالشعوبدراسةفيوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوممناهج

ندصبوجوهالمسننث!رقينمناعترافايمل!الوله!نفسفيوهو

هذاإلىأدتالنقليدياستشراقهمفيمنهجيةوعيوب،أساسية

والاجتماعية.الإنسانيةللعلومالمنهجيالاسلشراقيالاسشملام
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لألداس!حت:الغار

لاتحصصتاقلةا

اساثالدر،!ف5اثروسةالغرحلات

وايثديىلوجياتمذاهبعدةيئبعالاستشراقأنالمعروفمن

التيوالأف!ارالرؤىباختلافالاستشراقمدارسوتختلف.غربية

فيدينيتانمدرستانفهناكوالأيديولوجيالكا.ألمذاهبهذهتمثلها

النصرانيةوالمدرسةاليهوديةالمدرسة:هماالاستشراق

تتبعاستشراقيةمدارسوهناك.المعروفةالدينيةبتوجهاتهما

،الاستشراقفبىالشيوعيةالمدرسةمثر،معينةغربيةأيديولوجيات

وهناك.الشرقيةالكتلةبلادفيظهرالذيالاستشراقوتمتل

منوهناك.الغربفيالعلمانيللفكرالتابعالعلمانيالاسلشراق

ديني،لاأوإلحاديمنطلقمنالاستشراقفييعملمنالمستشرقين

السياسيالاستشراقولدتوثقافيةسياسيةمدارسيتبعمنومنهم

والفني.الأدبىوالاستشر)ق

وأالمذاهبفيالاستقراريعرفلاالغربأنأيضئاالمعرفومن

منطلقاتتوجدولا،الفكريةمواقعهفيالتغييردائمفهو.الأيديولوجيات

علىللغربالفكريالوضعهذاأتزوقد.الفكريالمستوىعلىثابتة

الأفكارفىالتغييرهذاعكستالتىالاستشراقيةالدراسات

.والأيديولوجيات

الغربفىالفكركمابالتطورتاتزتالتيالمدارسأولومن
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والنصرانية.اليهوديةالمدرستانوتمتلها:وهماالدينيةالمدارس

للنقد"المقثسة"وكتبهماالديانتينالغرلافيالعقلىالتقدمأخضعفقد

وقابلةالوضعإنسانيةالكتبهذهاعتبارإلىانتهىالذيالعقلي

العوامللتأتيروخاضعتينتاريخيتينالديانتينواعتبرللنقد،

اليهوديةنقدتطورإلىادىالذيالأمرتطورهمافيالتاريخية

الديانتين،تعاليممجلىالكتيرينخروجإلىادىمماوالنصرانية

فقدتأنبعدالغربفىوا!حاديةالعلمانيةالدوائرفيوالاندماج

الغربي.الإنسانيتوخاهاالتيوالصحهالمصداقيةالديانتان

علىالنقديةالدينيةالدراساتفيالتطورهذاتأثيرومن

الناقدالاتجاهبهذاالمتأتزينالمستشرقينبعضحاولأنالاستشراق

عامة،الشرقدياناتوعلىالإسلامعلىالنقدهذاتطبيقللديانتين

معظمبأنالقولويمكن.الشرقلديانات"المقدسة"الكتبوعلى

المنهجنفسالإسلامعلىيطبقونوالنصارىاليهودالمستشرقين

منهجوهو.والنصرانيةاليهوديةعلىالغربفيطبقالذيالنقدي

والاتجاهوالتأثر،التأتيرومنهج،التاريخىالاتجاهعليهيغلب

.وضعية.ديانالاأنهاعلىالأديانجميعإلىينظرالذيالوضعي

يتأثرلمالمستشرقينمنفريقيوجدأنأيضئاالطبيعيومن

النظرةتلكالإسلامإلىينظريزالولاالعقليالنقديالاتجاهبهذا
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حولويثيرون،الوسطىالعصورمنالمعروفةالنقليديةالثبنية

الأصلشبهاترأسهاوعلى،المعروفةالدينيةالشبهاتالإسلام

هدمإلىتهدفالئىالشبهاثوكذلكللابسلام،والنصرانياليهودي

إلىوحضارتهالإسلامبردحضارتهوأصالةكدينالإسلامأصالة

اجنبية.أصول

إحدىتتبعآلنيالاسلشراقمدارسمسنوىوعلى

هذهأننجدوغيرهاوالشيوعيةالعلمانيةمثرالغربيةالأيديولوجيات

تغيرإلىتؤديوهزاتلتطوراثالغربفيتتعرض!المذاهب

المدارسعلىينعكسالذكطالأمربعضهاسقوطوإلىبلبعضها

داخلية.أزمةلهاويسبثاالأيديولوجيةالاسئشراقية

تاريخفيالعنيفةالأزماتهذهمتلعلىواضحمثالولدينا

المدرسةيخصالمث!وهذاالغربفىالاستشراقيةالمدارس

نعرفلاعنيفةازمةفىدخلتوالتي،الاستشراقفيالشيوعية

فيالشيوعيةالمدرسةسقوطإلىستؤديأنهاوالاعتقادبعد،مداها

وقعالثتيالسريعالانهيارالمعروففمنتافا.سقوطاالاستشراق

هذا.الماضيةالقليلةالسنواتفيالغربفىالشيوعيةلثيديولوجية
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فيالشيوعيةالمدرسةمستقبلحولالتساؤلإلىادىالسقوط

القرنفيالاستشراقيةالمدارساكبرمنوهي،الاستشراق

تغطيإقليميةمدارسعدةوتتبعهاإنتاخا،أوفرهاومن،العشرين

الاستشراقمجالفيوأهما،بالشيوعيةتؤمنكانتالتيالبلادكل

الشرقية،واكمانية،والمجرية،والبولنديةالروسيةالمدارس

سقوطانوواضح..وغيرهاوالتشيكوسلوفاكية،واليوغسلا!ية

وكلالكبيرةالاستشراقيةالمدرسةهذهسقوطيعنيالشيوعية

مسيرةتغييرفيالتفكيروبدايةلها،التابعةالإقليميةالمدارس

الغربيالاستشراقإلىبالتوجهإماالمناطقهذهفيالاستشراق

إلىسابقاالشيوعيةالبلادهذهتوجهمعإليهوالانضمامالرأسمالي

عنمختلفاموقفاواتخاذهانفسهامنبالتعديلأو،الغربيالنظام

المدرسةتوجهاتيخمنانالآنيستطيعاحدولا،الغربيةالمدرسة

المستقبل.فىالشيوعية

مدارسانللشيوعيةوقعالذيالسقوطهذامنيستفادوما

وأنتمتنهاالتيالغربيةللمذاهبتابعةالأيديولوجيةالاستشراق

المدارسعلىمباشزاتأتيزايؤثرتغيرهاأوالمذاهبهذهسقوط

مستمرةازمةفىالمدارسهذهيجعلوهذالها.التابعةالاستشراقية

مئلوهذاالشيوعيةللمدرسةحدثكمابعضهاسقوطإلىتؤديقد
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المدارسعلىالغربفيالأيدبولوجياتسقوطأثرعلى

وما.المعاصرالاستشراقلأزمةالهامةالأسبابكأحدالاستشراقية

العلمانيبةللمدارسيوفايحدثربماالشيوعيةللمدرسةحدث

لهاتتعرضالتيالأيديولوجيةالتغيراتمعوغيرهاوا!حادية

الغربية.الفكريةالمذاهب
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الثانيالفصل

الاستشراقيةالاؤمةمظاهر
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مظا

الثانيالفصل

اقلةالاستشرمةف!ا

متغييراتعدةالاستشراقتاريخمنالمعاصرةالفترةشهدت

مراحلعنمختلفةجديدةمرحلةفيبالاستشراقدخكجذرية

الاستعمارانحسارالمتغيراتهذهأهمومن.السابقةالاستشراق

الفكرواتجاه،الاستشراقيلعبهكانالذيالدورتغيروبالتالى

بمكاسبهخالطهمنيحتفظجديددورعنالبحثإلىالاستشراقى

العلومتطورأدىهذا،إلىوبالإضافة.الاستعماريةالفترةخول

المنهجمستوىعلىالحاليالعصرفيوالاجتماعيةالإنسانية

مأزقفىالاستشراقيوالفكرالاستشراقوضعإلىوالمضمون

هذينوإلى.كعلمالاستشراقمصدالهيةحولالشكوكأثارمنهجي

عندالاسلاميةالدراساتبوضعيتعلقثالثاعاملأنضيفالعاملين

إلىوعسكرياسياسياالإسلاميالعالمتحررأدىفقد.المستشرقين

ويشهد..الاستشراقيللفكرمضادقويإسلاميموقفتطور

مواجهةعلىتعملوعلميةوخضارلهةدينيةصحوةالإسلاميالعالم

الذيالأمرومتطورةناضجةعلميةمنهجيةخل!منالاستشراق
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بالأزمةالشعوروعمقالمعاصر،الاستشراقازمةمنضاعف

المستشرقين.عند

وسياسيا،علمياالاستشراقإضعافإلىالمتغيراتهذهأدت

ودفعت،النهايةمرحلةفيالتقليديالاستشراقبدخولوأذنت

وتوجهرؤيةلهجديداستشراقتطويرإلىالمعاصرينالمستشرقين

طبيعةعلىالآنالحكميمكنولا.الجاريةالمتغيراتمعيتناسبان

الاستشراقيعيشهاالتيفالمرحلة،ومستقبلهالجديدالاستشراقهذا

مواصفاتمنالكثيرالاستشراقفيهافقدانتفاليةمرحلةالمعإصر

ستؤثرالتيالجديدةالصفاتبعضواكشمب،التقليديالاستشراق

المعاصر.الاستشراقمسيرةعلىشكبلا

أفلةالامة9ا

المعاصرين:للمستشرقينالعامالعلميالضض

الاستشراقأنالاستشراقمسبرةفيللمتعمقالواضحمن

الثلاظةالقرونخصالكبيرازدهارهعصرمنبالتأكيدينتقل

.العاموالضعفالتدهورمنمرحلةفىليدخلالأخيرة

اعتماد"هو:الاستشراقيةالأزمةمظاهراهمومن

فىالمحدثينالمستشرقينمنأسلافهمعلىالمعاصرينالمستشرقين

يقولالنقطةهذهوفى.وتراثهوشريعتهالاسلامعندراساتهم
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المعاصرين:هؤلاءعنعاشورالفتاحعبدسعيدالدكتورالأستاذ

عنوحضارتهالاسلامإلىنظرتهميستقوناسفبكلاليومفنراهم

آرائهممنهمويستمدون-جيلبعدجيلأ-السابقينأسالنههم

منكئيرفىنراهمبل.وتراثهالإسلامعلىواحكامهموافكارهم

رسلفيهميرونإنهم.تمحيصاووعىدونعنهمينقلونالأحيان

أحديكونأدطفيكفىانحرافأوخطأأىعنالمنزهينالاستشراق

عشر،التاسعأوع!ثبر-الثامناوعشرالسابعالقرنفىالمسئشرقين

كتابمنالمحدتيىدنماليتلقفه،وحضارتهالإسلاحفىرأيأذكروقد

أحدإلىمنسوبةعبارةالكنيسةرجليتلقفمثلمابالضبط،الغرب

الحديثةوالمؤلفاتالكتبجاءتوهكذا.الأوائلالقديسينأوالرسل

دوروحهافىتختلفلا...الإسلامعنالغربفىصدرتالتى

وكئيرأ.السابقونكتبهعا،الإسلاحإلىونظرتهاالعلميةومادتها

يقتبسونهابنصوصالإسلاععنكتاباتهمفىاليومكتابيستشهدما

منبقثرذلكيفعلونوهما!سواوربما.الأمسمستشرقىمن

الشرقيةالدراساتفىالمتعمقينصورةفىوالظهور،الزهو

دراسةالإسلاميةالحضارةدراسةعلىعكفو)أنهمولو.الإسلامية

مفاهيمهممنكثيرألصححواالأولىمصادرهافىأمينةواعية

المفاهيمبعضعنفضلأ،الجضارةتلكعنالمبتورةأوالخاطئة

ولكن.السابفينالاستشراقرسليعتبرونهمعمناستقوهاالتى
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لامنهمكثيرينأنالدراساتهذهبملرقيامهمدونيحولربما

القليلإلاالشرقيةاللغاتمنوغيرهاالعربيةاللغةمنيعرفون

كئيرينأنإلىبالإضافةهذا.والتباهىللتظاهرإلايكفىلاالذى

(1)اا،السابقينآراءمخالفةعلىوالجراةالقدرةلديهمليستمنهم

المستشرقغيابأهمهاوجوهعدةمنالضعفهذاويلاحظ

المعرفةوصاحلاالإسلاميةالدراساتفيالمتعمقالتقليدي

مجالفيتميزهعنفضلأ،الدراساتهذهفىالموسوعيةالشمولية

سمةهذهكانتوقد.الإسلاميةالدراساتمجالاتمنأكثرأو

بعمليةالاهتمامكانحيثالماضيةالقرونخل!التقليديالمستشرق

الدراساتفىللمستشرقالمتكاملوالفكريالعلميالتكوين

وهذا.الإسلاميالفكرفيموسوعةمنهتجعلوالتيالإسلامية

اللغاتلمعظمالمستشرقدراسةعلىأساشااعتمدالعلمىالتكوين

هذاوأعطاه،الأساسيةالإسلاميةاللغاتلكليكنلمإنالإسلامية

كما.الأساسيةلغاتهافىالإسلاميةالمصادرإلىالرجوععلىقدرة

منمكنتهوعمقاشموليةدالإسلاحالموسوعيةالمعرفةأكسبته

مجالفيتخصصماإذاالمثروسةالموضوعاتبجوانبالإحاطة

الإسلامية.الدراساتمجالاتمنمعين

-مدىالماضيةالثلاثةالقرونمستشرقيمعظمسيروتوضح
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!تسابأجلمنالمسلشرقبذلهااليالضخمةالعلميةالجهود

والفكريةالعلميةالبنيةتقويةأجلومن،الأساسيةالمعرفة

.للمستشرق

الإسلاميةالمعرفةتحصيلأنيرىالسيرهذهإلىفالناظر

الإسلامي.العلمطلبفيالرحلةعلىالأولالمقامفياعتمد

الداخلية-الرحلةبيننتوزعتالعلمطلبفيالرحلةوهذه

مراكزبأشهرا!تحاقخرومنوذلك-أوروباداخلأي

وكثيزا،المدارسهذهبينوبالئنقلأوروبافيومدارسهالاسعشراق

طلبفيالرحلةلهذهالمحددةهيوشهرتهالمستشرقاسمكانما

يوجدحيتإلىالجثدالدارسونلوجهحطثالإسلاميالعلم

اتسمتكما.الإسلاميةمعرفتهبعمقالمعروفالقويالمستشرق

آخر،مست!ئمرقإلىمستشرقيدعلىالتلمذةمنبالتنقلالرحلةهذه

بلدإلىغربيبلدومنآخر،مركزإلىاستشراقىمركزومن

معظمتعلمالنهايةفىالد)خليةالرحلةهذهحصيلةوكانت،غيره

موسوعيةسكلميةمعرفةعلىوالحصول،الأساسيةالشرقيةاللغات

.(2)وحضارةديئابالإسالل

القرونمستشرقؤتنقلالداخليةالرحلةهذهإلىوبالإضافة

خاصة.الإسلاميوالعالمعامةالشرقبلدانبينالماضيةالتلاثة
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موزسئه!عمرهمنطويلأزمئايمضلممستشرقوجودالنادرومن

الإسلاميةالمعرفةعلىللحصولإسلاميبلدمنأكتزببن

خصمنداخليااكشمبهاالتياللغويةالملكةولتقوية،المباشرة

التعاملخصومنبها،المتحدثةبالشعوبوالاحتكاكالممارسة

خل!ومنبل،والمثقفينالمفكرينمعالفكريالمستوىعلى

بعملالقيامأو،الإسلاميةالبلادجامعاتبعضفيالتدريس

العالمفيالمنتشرةالعلميةوالمراكزالمؤسساتفيالأبحاث

الإسلاصي.

متاحةليستوخارجياداخلياالعلمطلبفيالرحلةهذهملر

ولهذا،القديمللمستشرقمتاحةكانتكماالمعاصرللمستشرقالآن

مفتوحةبلاذاكانتالإسلاميالعالمبلادأنومنها:.الهامةأسبابه

عامةالشرقفيهاكانالتيالماضيةالقرونفيللمستشرقبالنسبة

علىالاستعماريةالسيطرةساعدتوقد.للغربكبيرةمستعمرة

إلىإسلاميبلدمنالمستشرقانتقالسهولةعلىالمسلمينبلاد

المستشرقوظيفةبحكمأو،الاستعماريةالحمابةتحتآخر

الدوائرفىموظفأو،دبلوماسيأو،جندىأو،كضابط

يكلفالأمريكنولم.والشرقيةالإسلاميةالبلادفيالاستعمارية

نفقاتهوكلوإقامتهفتنقلاطه،الماليةالنأحيةمنشيئاالمستشرق

علىالحصولأنكماالمستعمر.قبلمنتمول.كانتوبحوثه
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باسميتحكان،الأصليةالمخطوطاتوبخاصةالإسلا!ية،الكتب

9لإسلاميةالمصالرنهبعمليةيسرتالتىالمستعمرةالحكومات

المكتباتإلىونقلهاالإسلا!يةالمكتباتمنالمستشرقينبواسطة

الأوروبية.

المستويينعلىالمعاصرللمستشرقالآنيتوفرلاالوضعهذا

المعرفةطلبفيبالرحلةالاهتمامفمسألة.والخارجيالداخلي

مكلفةلأنهانادرةأصبحتالهامةالأوروبيةمراكزهامنالإسلامية

لديهتوفرتإنتمويلهاعنالمسئولتقريئاهووالدارسماليا،

المسئشرقينفيقليلةأيضئاوهى،الجادةالعلميةالرغبة

علىالثالمذةعمليةانتهتأخرىناحيةومن.المعاصرين

الحالى.العصرفىلانقراضهمودتلمكالمعروفينالمستشرقين

تبقىومنماتوا،قدالإسلاميةالدراساتفيالمستشرقينفعمالقة

ةوالذ!الصحيةالقرةلديهاليستقليلةقلةالحياةقيدعلىمنهم

الأبحالاكتابةوعنالمتدريسعنتوقفواأنهمكما!ئا،يتبنوالكى

الجامعاتفيالإسلاميةالدراساتتوجيهفىدورلهموليس

فيالإسلاميةالدراساتمدارسبأنالقوليمكنولذلك،الأوروبية

اوالصمثتشرقينموتبسبثانضبتقدالقديمالعلميبوضعهاالغرب

تنميةفيودورهموسلطانهملمراكزهموفقدانهمسنهمكبر

استشراقمراكزهناكتعدولموتوجيهها.الاسلاميةالدراسات
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ولم،التقليديةالإسلاميةالمعرفةالجديدالباحثفيهايتلقىنقليدية

الإسلامية.الدراساتفيالمتمكنالتقليديالمستشرقهناكيعد

أوالإسلاصىالعالمفيالعلملطلبالخارجيةالرحلةعنأما

لانتهاءوذلك،القديمالتقليديشكلهافيانتهتماأيضئافهيالشرقى

عليهايعتمدكانالتيالتمويلمصادرونضوبالاستعماريةالسيادة

المستشرقونيتقلدهاكانالتيالوظائفوفقدان،القديمالمستشرق

وجنود،كضباطالقديمةالاستعماريةالدوائرفيالقد)مى

منالوطنيينإلىالوظائفهثتهوعودة،وموظفين،ودبلؤماسيين

القليلةالوظائفإلايتبقولم،والإسلاميةالشرقيةالبلادأهل

القلةمنوهي،الدوليةوالهيئاتالسفاراتداخلوالمتاحةالمحدودة

يقارنلاجذاقليللعددإلاالشرقلمعرفةالفرصةتتيحلابحيث

فالمستشرقولذلك.الاستعماريةالفترةفيالمستشرقينبجيش

اللغةويمارسالشرقيالبلدفييعيش،أنيستطيعلاالمعاصر

الأساسيةومراكزهامصادرهامنالإسلاميةالعلومويتعلموالتقافة

المستشرقيستطيعلاإذ،القديمالمستشرقمعالحالكانكما

أنكماتكاليفها،لارتفاعشخصياتمويلأرحلتهتمويلالمعاصر

والأمريكيةالأوروبيةالجامعاتتمنحهاالئيالدراسيةالمنح

فيهايتحققولا،البوقتومحدودة!ذاقليلةالمعاصرينللمستشرقين

ومنوالفكر،اللغةفيعمقمنالقديمللمستشرقيتحقق1كانما

-74-http://www.al-maktabeh.com



.(4)الشرقلأهلحقيقيةمعايشة

الأوسطالشرقخبراءنصفكاانلامبرتتقريرفيوردوقد

قضئىهؤلاءنصفمنوأقل،المنطقةفيعامينمنأكتزقضوا

قامواقدتواجدهمفترةفيأنهمذلكيعنيولاأشهرستةمنأكثر

خبراءأنبايندرالمستشرقويرى.علمينشاطاوميدانيةبأبحاث

اللغويةقدراتهمعلىبناءوذلكمؤهلينغيربالتأكيدالأوسطالشرق

الدقيقةالأكاديميةالمعاييرنقصأنويرى.بالمنطقةتواجدهموفترة

م!تواهموانخفاضالأوسطالشرقخبر)ءكفاءةضعفإلىأدى

.(5)الأخرىالتخصصاتأصحابمنأنهمإلىقياشاالعلمي

فيللاستشراقالعلميالعجزبايندرليوناردأوضحوقد

...الصعوبةمصدرإن:يقولحيثالأوسطالشرقلدراساتتقويمه

العلميةالمجتمعاتفيالنقصهوالأوسطالشرقدراساتتقدمفي

عددبهايوجدلاالعلميةالمؤسساتفمعظم.الجامعاتفيالمناسبة

الأمريصلوقد.الأوسطالشرقفيالمتخصصينالعلماءمنكاف

مراكزبعضفيمعينتخصصفيواحدعالموجودحدإلى

تقدمعدمسببالوضعوهذا.الكبيرةالآوسطالشرقدراسات

الذيالضبعفبلواديفرانسوابينللمستشرقيننقدهوفي.(6)الحقل

الأوسط:الشرقدراساتعلىتركيزهفيالجديدالاستشرافأصاب
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والئاريخباللغاتجيدةمعرفةالاستشراقيالتخصصيفترض"ا

السنينعقودأنبيد.المدروسللمجالوالسياسىالاجتماعى

لاالاستشراقيينالمتخصصينمنجديدةفئةأبرزتالماضية

الشرقبدراساتيعرففيماتاريخهاولاالمنطقةلغاتتعرف

أوسطيينشرقخبراءالغربفىبهاالقائمونيعتبرالتىالأوسط

من-شيءكلرغم-يجدونوالذينحقيقياشيئايعرفواأندون

.(7)"ويقرأهادراساتهمويطبعخبرتهميصدق

يلعبهكانالذيالدورالمعاصرالمستشرقفقدوهكذا

سلطاتفقدكما،الإسلاميةالدراساتتوجيهفىالقديمالمستشرق

بهاتمتعالنيالكبيرةوالسياسيةالعلميةوالقيمة،القديمالمستشرق

بهيقومانيمكنما؟ثصىوأضبح.وال!بمياسيةالعلميةالدوائرفي

الاقتصلدياوالسياسىالخبيربدورالقيامهوالمعاصرالمستشرق

سنوضحكمابها،يعملالئيالدوائروتوجيهإدارةفيتأثيروبدون

بعد.فيما

المعاصر:للمسنشرقاللضيالئكوينضعف-2

المعاصرللمستشرقوالفكريالعلميالضعفهذاإلىيضاف

ويعودمنها.الاسلاميةوبخاصة،الشرقيةاللغاتفىالشمديدضعفه

اهمها:منأسبابعدةإلىالضعفهذا
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قلةبسيبوذلكالغربفيالشرقيةاللغولةالدراسات)أ(تدهور

منالأولالرعيلموتبعداللغاتهذهفىالمتمكنينالمستشرقين"

اللغاتهذهبتدريسالقيامعلىالباقينقدرةعدمأو،المستشرقين

أو،وقتهاوالمستشرقصحةبهتسمحلامجهودمنتتطلبهلما

منالعديدغلقهذاعلىترتعاوقد.الشيخوخةبسببالذهنيةقدرته

الدراساتانكماشبسببأعمالهاتحديدأو،الاستشراقيةالمراكز

الساميةاللغاتتدهورتوهكذا.التمويلوقلةالاستشراقية

الأهدافوغلبت،القديمالدقيقالعلميالمستوىعلىوالإسلامية

ظهرتحيث،العلميةالأهدافعلىاللغةلتعلموالتجاريةالعلمية

بسببالشرقيةأوالإسلاميةاللغاتإحدىتعلمإلىحديتاالحاجة

الأهميةبسببالعربيةاللغةتعلممد!،الاقتصاديةالحاجة

الدوراتهذهعلىيقبلماوعادة،للنفطالمصدرةللبلادالاقتصادية

السياسةورج!الاقتصاديونالأعمالرجالالشرقيةاللغاتلتعلم

لبعضالتابعونالموظفونوكذلك،الشرقيةابحدببعضالمهتمون

فيضخمةاقتصاديةمصالحلهاالتيالكبرىالعالمعةالشركات

.الشرقبلاد

بلادفياللغةلثعلمبالرحلةالقيامصعوبةذكرناهذاإلىوبالإضافة)ب(

فيالبحوثومراكزالجامعاتوتوقفالماديةتكاليفهابسببالشرق

الداخل،فيبتعلمهاوالاكتفاءالرحلاتهذهملرتمويلعنالغرب
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وتوصي.اللغةبلدفيالواحدالعامتتعدىلاقصيرةبرحلةوالقيام

والكلياتالجامعاتتشجيعبضرورةالموضوعحولحديثةلراسة

لكىالتخصصبلدإلىعامبنأوعاملمدةطلابهمإرسالعلى

ينقصأمروهو،باللغةالضروريةالمعرفةعلىالطلابيحصل

أوضحوقد.(8)الشرقدراساتفيالدكتوراهطلابمنالعديد

فيالمعاصرينللمتخصصينالعاماللغويالضعفلامبرتتقرير

5/516.7نسبةأنعلىالتقريرنصحيثالأوسطالشرقدراسات

وأن.العربيةاللغةفيمهارةلديهمالأوسطالشرقخبراءمنفقط

الأوسطالشرقلغاتإحدىيجيدونفقطالأوسطالشرقخبراءثلث

أنالتقريرويؤكد.والعبريةوالفارسيةوالتركيةالعربيةوهي

الشرقلخبراءاللغويعض!لاهذاعنجمعهاالتيالمعلوفات

التيالمهاراتبمستوىيتعلقفيماالكيفيةالناحيةتعالجلمالأوسط

فالنسبة.الأوسطالشرطفيالمتخصصينمنالقليلةالنسبةهذهلدى

أنكما.اللغويةالمهارةفىالمستوىعنيفصحلاإحصاءمجرد

هذهمستوىبهاتقاسالتيالمعاييربتحديديهتملمالتقرير

أوالجامعةسمعةعلىالأمريعتمدالأحوالمعظموفي،المهارات

.(9)إليهينتميالذيالبحولامبركز

اللغةممارسةفرصةفقدقدالمعاصر.المستشرقانيتضحوهكذا

لاسطحيةبمعرفةواكتفى،وكتابةحديتافيهاوالتعمقومعايشتها
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استخداضاثكلمياوالشرقيةالإسلاميةالمصادراستخداممنتمكنه

يقارنوصنواستيعابها.الأساسيةالنصوصفهممنولاسليضا

للمستشرقاللغويبالوضعالقديمللمستشرقاللغوكماالوضع

مقلبلفيالقديمللمستشرقالهائلةاللغويةالقدراتيلاحظالمعاصر

السيرمراجعةومن.المعاصرللمستشرقالشديداللغويالضعف

لاصاتعلموامنهمالعمالقةأنيتضحالقدامىللمستشرقينالعلمية

الأساسيةاللغاتغلىتشتملوشرقيةاوروبيةلغاتعشرعنيقل

المتخصصة،اللغاتوفيالأوروبيةاللغاتفيالاستشراقيةللمعرفة

يكتفيلاإذموسوعيةاهتماماتاللغويةاهتماماتهموكانت

او،الموسوعيةهذهأدتفقد.الدقيقتخصصهبلغةمنهمالمستشرق

اللغاتمنكبيرعددتعلمإلى،الشرقيةالمعرفةفىالشمولية

بعضعنفضالثمنهاالأساسيةاللغاتعلىيشتملالشرقية

بعضفيهاتعلمبلقليلةليستحالاتوهناك.الهامةاللهجات

بينمالغةعشرينأولغةعشرةخمسعلىيزيدماالمستشرقين

المعاصرالمستشرقيعرفلاهذامقابلوفي(10)وشرقيةأوروبية

شرقيةلغةإلاتعرفلامنهموالغالبية.اللغاتمنمحدوداعدداإلا

تعمقهدرجةأنكما.الأماللغةبخلافواحدةأوروبيةولغةواحدة

تعمقدرجةإلىالحالاتمنكثيرفىتصللااللغةهذهفي

لغاتعدةفيوالكتابةبلالحديثمنتمكنالذىالقديمالمستشرق
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وشرقية.أوروبية

هجرالمعاصرللمستشرقاللغنويالضعفاسبابمن)ج(

الشرقيةاللغةدراسهوإهمال،الكلاسيكيةاللغويةالدراسالنما

منالمشتقةواللهجاتالعاميةاللغةبدراسةوالاهتمام،الفصيحة

الفصحىاللغاتصعوبةإلىذلكويعود.(12)الأساسيةاللغات

منكافقدرتحقيقعلىالقدرةوعدمبقواعدها،الالتزاموضرورة

باللغلتالمهتمةالمراكزوقلةالدراسةمدةقصنربسببفيهاالتعمق

الدراسةمجالاتعنوالبعد،الكلاسيكيةوالشرقيةالإسالمية

باللغة.ومتعمقةجيدةمعرفةئتطلبالتيالأساسيةالتقليدية

إلىالحديثةوباللهجاتالعاميةباللغاتالاهتمامأدىوقدهذا

العاميةباللغاتالاهتمامويعود.والفصحىالقديمةاللغالاإهمال

الاقتصادية،المعاملاتمنهاحديثةاحتياجاتإلىوباللهجات

شدجيلفيالرغبةعنفضلأ،الشرقيةالبلادفيالسياحةوانتشار

بنيتها،ودراسةلمهاقواعدوضعأجلمنواللهجاتالعاميةاللغات

الدراسية،الأهدافمنذلكوغيرودلالاتهاواصواتها،وتراكيبها،

إلىالمنصرينبعضدفعتالتيالتنصيريةالأهدافإلىوبالإضافة

إليهاالجديدالعهدوترجمةةثي!ثحلاوباللهجاتالعاميةباللغةالاهتمام

،الشرقوشعوبالمسلمينمنالعامةبينالتنصيرلتيسير
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وغيرالقببيةوالتجمعات،والنجوع.القرى،إلىبالتنصيروالوصول

هبلهجاتأوعاميةبلغاتتئحدثالتىالمناطقمنذلك

واللفجاتباللغاتالاهتمامأسبابفييدخلأنالطبيعىومن

وإهم!-العربيةوخاصة-الفصحىاللغاتإضعاففيالرغبة

بنيةوضعإلىالمؤديةالدراساتوتشجيعأصحابها،بيناستخدامفا

فىخاصةاستخدامهادائرةوتوسيع،واللهجاتللعامياتلغوية

هدفوهذا.الفصحىاللغةعلىالاعتمادمنوالتقليلالكتابةمج!

مسؤولهوبلالمعاصرالاستشراقعنهيتخللمقديماستشراقي

التعليميةالوسائلفىالتقدممستغلأعليهوالتركيزفيهالتوسععن

شهمجيلفىالمساعدةالحديثةالعلميةوالأجهزة،باللغاتالخاصة

ودراستهاوتحليلهاالشفويةنصوصهاوجمع،واللهجاتالعاميات

تحويلكلههذاوهدف.الداخليةبنيتهاقواعدإلىالوصولبهدف

الحديثمستوئعلىللفصحىمنافسةلغاتإلىواللهجاتالعامية

.والنسيانالانزواءإلىبالفصحىالأمرينتهىحتىوالكتابة

العاميةاللغاتتدوينفىاللاتينيةالحروفاستخدامويلاحظ

العربيةالكتابةعنأيضئاالاستغناءيتمحتىالحديثةواللهجات

العلميالتقبمسبيلفىعقبةتمطالهاالتىوالفصحىأنهابدعوى

.(12)عامةالشرقواهلللمسلمين
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فاهتمامهم،بأنفسهمبداواالمعاصرينالصستشرقينأنويبدو

إلىأدىإليهابحوثهممعظموتوجيهواللهجاتبالعاميةالشديد

تذوقهاعلىالقدرةوعدمالفصحىاللغاتفيالشديدضعفهم

مصادرهاهواستخدامبهاوالكتابة

بالدراساتيعرفماظهورالسابقةالأسبابإلىيضاف)د(

إقليمأوفطرعلىالمتخصصتركيزوهو،والقطريةالإقلبمبة

كلفيالتخصصمنوبدلآ.العلميةجهودهكلإليهيوجهمعين

مئلواحدعربيإقليمفيالباحثيتخصصمثلأالعربيالعالم

التخصصمنوبدلأالجزائر.أو،المغربأو،العراقاومصر،

مثلواحدإسلاصيبلدعلىيركزبأكملهالإسلاميالعالمفى

.(13)ايكرتاو،الراناوماليزيا،اوإندونيسيا،او،الباكستان

الإقليميةالدراساتإلىالجديدالتو!جهلهذ)اللغويةوالنتيجة

موضوعالقطرأوالإقليمولهجاتلغةعلىالتركيزهووالقطرية

أنشكولا.واللهجاتاللغاتبقيةوإهمال،والدراسةالتخصص

أدتمعاصرةواقتصاديةسياسيةأهدافالإقليميةالدراساتء)رو

الدراساتفىدائفاتواجدالذيالعلميالهدفإضعافإلى

الأخرىعفاو!ثلاوالأهدافوجودرغمالتقليديةالاشمئشراقية

ولكنهابها،اثيةالثتالمعرفةأجلمنتدرسلاالأفاليمفهذه.المختلفة

استراتيجيةاهدافاتخعواقتصاديةسياسيةلأسبابتدرس

-82-http://www.al-maktabeh.com



بديلالإقليميهةالدراساتأنالمعروفومن.الغربيةللحكومات

بالديناهتمتالتيالتقليديةالاستشراقيةللدراساتضعيف

واللغداتالعربيةاللغةعلومفىوتفوقتوحضارتهالإسلامي

الإقليميةالدراساتفيفاللغة.التقليديةاللغويةوالدراساتالسامية

أداةأووسيلةإلىعنهغنىلاأساسيتخصصمنتحولت

أيضئاوتحول.والافتصاديةالسياسيةالمعلوماتعلىللحصول

اساشاالمهئمةالدرأساتإلىالمقارناللغوفيالدرسمنالاهتمام

العامية.واللغاتباللهجات

المستوىضعففيالأساسيدورهلمهمهمآخرعاملهناك)هـ(

المستشرقيناعتمادوهوالمعاصرينللمستشرفيناللغوي

مكتوبةأعمالوهي.القدامىالمستشرقينأعمالعلىالمعاصرين

الرئيسيالمصدرتمعرواصبحت،الأساسيةالأوروبيةاللغاتفى

الإساللعنكتاباتهمفيالمعاصرونالمستشرقونعليهيعتمدالذي

المصدرغلبةيدركالكتاباتلهذهالمدققوالملاحظ.وحضارته

الضعفالتوجههذاويعكس.الإسلامىالمصرعلىالاستشراقي

هجرواالذينالمعاصرونالمستشرقونمنهيعانيالذياللغوي

علىوامجتمدوا،العربيةبينهاومن،الإسلاميةللغاتالجادةالدراسة

أعمالمنهاالعظمىوالغالبية،الأوروبيةباللغاتالمكتوبةالمصادر

الجديدالاتجاههذاوخطورة.إسلاميةأعمالجذاوالقليلاستشراقية
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علىالكلاسيكيةالاستشراقيةالأعمالوسيطرةسيادةفيتظهر

المصادرعلىالاعتمادوقلةالمعاصرةالاستشراقيةالدراسات

وشبهاتاخطاءلكلالمعاصرالاستشراقووراثة،الإسلامية

بنظرياتهالتمسكفىوالاستمرار،القديمالاستشراقومغالطات

الدخولمنالرغمعلىانهوالحقيقة.وحضارتهالإسلامفىالقديمة

المستشرقينأعمالتزالفلاالاستشراقمنجديدةمرحلةفي

الدوائرفيالتامةسيادتهالهاالماضيينالقرنينمنالكبار

الذكرالسابقةالأسبابخائلمننرىوهكذا.الجديدةالاستشراقية

الاستشراقوأنالمعاصرينللمستشرقيناللغويالمستوىضعف

تفرزولم.القدبمالاسئشراقىالنتاجعلىعالةيعيشالمعاصر

يمكنطيبعلميمستوىعلىمستشرفينالمعاصرةالفئرة

علىوبخاصة،الأخيرةالئلاثةالقرونبمستشرقيمقارنتهم

الشعوبولغاتالساميةاللغويةبالدراساتالخاصالمستوى

الإسلامية.

المعاصر:للمسئشرقوالأيديولوجيالفكريالضعف-3

الفكريالضعفالمعاصرةالاستشراقيةالأزمةمظاهرمن

مرتبطمظهرفهوالمعاصر،للمستشرقالعاموالأيديولوجي

بقوةقورنماإذاالعشرينالمرنفيالغربىللفكرالعامبالضعف
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قرنان1وهما.عشروالتاسععشرالئامنالقرنينفيالغربيالفكر

تبلورتالتيوالفكريةالعلميةوالنظرياتبالأيديولوجياتازدحما

الغوبمكنتالتيالعلميةوالمناهج،الأوربيةالنهضةعصرمنذ

قرنفهوالعشرونالقرنأما.والعلميةالفكريةسيادتهفرضمن

نتجالتيالطاحنةالسياسيةالأزماتوقرنالأيديولوجياتسقوط

والتفكك،الاقتصاديالكسادعنفضلأعالميتانحربانعنها

الغربي.للمجتمعوالأخالعي،الاجتماعي

السياسيةبالأوضاعيتاثربيئتهابنهوالمعاصروالمستشرق

الغربعلىطرأتالتيالأحوالهذهأثرتوقد،لعصرهوالفكرية

وضععلىمنه،الأخيرالنصفوفي،العشرينالقرنىف!لخ

ضعفمنهاأمورعدةفيالتاثيرهذاويظهر.المعاصرالمستشرق

انتشارمعكديانتينوالنصرانيةاليهوديةإلىالاست!ئمراقيالانتماء

والشيوعى،الوجوديالفكروسيادةوالإلحاد،،العلمانيةموجة

ذلكوغير،واللامعقولالعبثوموجات،اليساريالفكرو)تجاهالا

بضعفكاوالمقصود.الغربفىالسائدةالفكريةالاتجاهاتمن

منكبيرعددتحولهووالنصرانيةلليهوديةالاستشراقىالانتماء

الذيالأمر،العلمانيةصفوفإلىالعشرينالقرنفيالمستشرقين

،الاستشراقفيالنصرانيةوالمدرسةاليهوديةالمدرسةاضعف

اليهوديةعنوالممدافعةالخادمةالاستشراقيموجةوأضعفما
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عنمدافععداءمنالإسلامضدالعداءموجةوتحول،والنصرانية

عنتدافعحضاريةموجةإلىالإسلاحضدوالنصرانيةاليهودية

لاالإسلاميالعالمتغريبإلىوشهمعى.العلمانيةالغربيةالحضارة

الحضارةونظمالغربيةالتقافةب!رضبل،النصرانيةإلىبتحويله

اليهوديالاستشراقاختفاءيعنيلاوهذا.المسلمينبينالغربية

فيعليهاكانالتيبالقوةليسولكنهدو!ومفهو،والنصراني

عنانفصلالتنصيريالاستشراقأنكما.الماضيينالقرنيين

ومراكزبهالخاصةمؤلسم!اتهلهوأصبحت،العامالاستشراق

عنوابتعدوكنائسها،النصرانيةبالمذاهبالنشاطالمرتبطةالتنصير

السياسيةالأنشطةذاتالعلميةالبحوثومراكزالجامعات

والاقتصادية.

فهواليهوديالاستشراقالتطورهذامننستتتىأنويمكن

وعداؤه،القوميةاهدافهلهظلتولكنتبشيريةأهدافلهليست

وممارستهاالصهيونيةظهورمعسياسيعداءإلىتحولللمسلمين

لقضيةتبنيهاعنفضلأاليهوديةللقوميةالمؤيدالاستشراقيلنشاطها

إلىالغربيةللمدنيةكرسولنفسهاإلىونظرتهاالحضاريالصراع

الاستشراقيالدينيفالعداء.العربيةبشعوبهالمتخلفالشرق

الدراساتبنوعيةوالمؤيدالماضيةالقرونمنالموروث

اليهوديةعنالمدافعةالدينيةالدراساتإلىوتو!يههاالاستشراقية
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عداء1إلىتحوللأصولهوالمحرفةللإسلاموالمهاجمةوالنصرانية

لليهوديةالمستشرقينمنكثيرهجرفييتجلىحضاري

الإسلا!علىالهجومنوعيةوتغيير،للعلمانيةوتحولهموالنصرانية

العلمانيةنشرإلىيسعىعلمانيهجومإلىخالصدينيهجوممن

العلمانية.الغربيةللحضارةال!كريةالتبعيةوتحقيق،المسلمينبين

يهودئااستشراقايكنلمالصهيونيالاسئشراقانأيضئاويلاحظ

ماإثباتإلىيهدفعلمانىصهيونياستشراقولكنهخالصئادينيا

علىوالدليل.فلسطينفيلليهودالسياسيةالتاريخيةبالحقوقيسمى

دولةونشأةالصهيؤنىالفكرعلىالعلمانيالاتجاهغلبةذلك

احزابفيالديثيالتياروانحسار،فلسطينفيعلمانيةصهيونية

الإسرائيلية.الحياةمجرياتعلىكبيرتأتيرلهاليسضعيفةدينية

وإنمابالدينترتبطلاالامبرياليةالفكريبجنورهافالصهيونية

استغلتوقد.التوسعيةالسياسيةالأهدافلدعمكوسيلةشمتخدمه

اليهودفيووجدتوالمسلمينللعربالعدائيةاليهوديةالموروثات

.(14)العنصريالاستعماريالصهيونىالكيانيحتويالذيالوعاء

اهتماماتالمعاصرةالاستشراقيةالاهتماماتأننرىولذلك

منعلمانيةوأهدافاالسياسيةالناحيةمنقوميةأهدافاتخدمسياسية

والنصر.اني،اليهوديالدينيالفكرانحساربعدوذلكالفكريةالناحية

الشيوعيةانحسارفىمتمثلأالأيديولوجيالفكرتدهوروكذلك
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بينالعلمانبةالغربيةالتقافةنشرفىوالرغبةكأيديولوجيةوسقوطها

انحسرفقدالتنصيريالعملأماوالإسلاهية)5؟(.الشرقيةالشعوب

الح!بطبيعةلهاالتيالتنصيرومراكزوالأديرةالكنائسداخل

فيالاستشراقيالنشاطعنمستقلنشاطولكنهالكبير.نشاطها

الحالية.الفترة

استشراقمنالاستشراقطبيعةفيالتحولهذاعلىونستدل

والنصفعشروالتاسععشرالثامنالقرنينفىأيديولوجىدينى

مابنشأةقوميسياسياستشراقإلىالعشرينالقرنمنالأول

الخاصةالأوضاعةس)ردإلىتهدفالتيالإقليميةبالمدارسيسمى

السياسيةالأهدافلخدمةحدةعلىوإسالميعربيبلدبكل

البحوثمراكزبنشأةوأيضئا.المستشرقينلبلادالقوميةوالمصالح

السبام!يةالأهدافلخدمةالإقليميةالبحوثومراكزاوسطية"الشرق

الاستشراقانكما.والأمريكيةالأوروبيةللبلادوالاقتصادية

والاقتصاديةالسياسةالأوضاعدراسةعلىأكتزيركزالصهيوني

يقوماستشراقوهو.الصهيونيةالقوميةالأهد)فيخدمبماوالدينية

الدراساتعلىمنهأكثراوسطيةوالشرقالإفليميةالدراساتعلى

والاقتصاديةالسياسيةالأهدافإلىوبالإضافة.التقليديةالاستشراقية

علىالعملخدمةإلىالثقافيالهدفتحولالمعاصرللاطستشراق

الغربيللفكرخدمةالعلمانيالنفوذوتقوية،الدولةعنالدينفصل
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.الشرقبلادفىالعلمانيةوقيمهنظمهونشر،الحديث

والدينىالفكريالضعفعنوانالجزئيةهذهأعطينالقد

الجزئيةهذهتوضيحونعيد.المعاصرللاستشراقوالأيديولوجي

النصرانىوالاستشراقالدينياليهوديالاستشراقمابأنبالقول

تدهوربحسببالحالىالعصرفيوتدهورضعفبمرحلةيمران

الغربية.والنصرانيةلليهوديةالمستمروالانحل!سالغربفىالدين

وسقوط،عامةالغربىالفكرتدهورإلىفيعودالفكركماالضعفاما

عشر،التاسعالقرنخروسادتالتيوالفلسفيةالفكريةالنظريات

هذاكل..الشيوفكيةسقوطوآخرهاالغربيةالأيديولوجياتوسقوط

إلىالمعاصرالاستشراقوتحولالعلمانيةانتصارإلىادى

فكريةبأيديولوجياتولادينية.بصاهبيرتبطلاعلمانياستشراق

الدينوفصل،الإنسانيةالحياةشئونعنالدينإبعادصأكثرمحددة

هذامنالإسلاميوالمجتمعالإسكدراسةويحاولالثنيا،غن

الضعفعلاماتإحدىشكبلايعدوهذا.العلمانيالمنظور

علىبلوادىفرنسواويؤكدالمعاصر.الاستشراقفيالبارزة

القائمةالغربيينالمستشرقينمناهجإن"ا:بقولهالاستشراقيةالعلمنة

الصورةعنونهخاتأويلأ،تختلفبطريقةالتاريختصورعلى

معالمسيحيةبصراععلافةلهاليست،المسلمينبينالمتوارثة

ضمنيدخلتمافامختلفسباقفيرؤيتهاأزعمإننىبلالإسلاح
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فمنذمنه.المسيحيةالروحوإخراجالأوروبىالعلمعلمنةعملية

فيالأوروبيونالباحثونبداعشروالثامنعشرالسابعال!رنين

والجديدالقثيمهي!عبالمقدسالكتالاإلىينظرونالكلاسيكيات

بخضع،معينةتاريخيةمرأحلنتاجهيتاريخيةوثيقةباعتباره

القرنوفي.والحديثةالقديمةالأخرىالوثائقمئلوالنقدللنقاش

قائضاعلضااصبحتقدالمقدسالكتابدراسةكانتعشرالتاسع

التاريخمثلالدينيةالناسبمشاعرتقريئالهعالعةلابذاته

منكانوهكذا.الطبيعيةالعلومتطورتاريخأوالقديمالإغريقى

والعصوروالإسالمي،القديمالشرقبدراساتيتصلفيماالطبيعي

دراساتلهاخضعتالتينفسهاللمقاييستخضعأنالوسطى

جانبمنالقرآنإلىالنظرجرىوعندماوالجديد.القديمالعهدين

ما،بدقةوتأملهفيهالنظريمكنتاريخياحدتاباعتبارهالمستشبرقين

المشرقنصوصمعالتعاملوإنما،الإسلامتدميرالمقصودكان

ونصوصهالغربمععلمياالتعاملجرىكماوتاريخهماوالإسلام

.(61)ااالمقدسة

الشرقشؤونفيألخبيرر!ظوالتقليديالمستشرقغياب-4

افيوسط:

تشيرظواهرعدةالمعاصرالاستشراقلمسيرةالمتتبعيلاحظ
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إلىالتقليدبمعالاستشراقمنانتقالبمرحلةالاستشراقمرورإلى

التقليديةالاستشراقمراكزوانحسار،الاستشراقمنجديدلون

مختلفةمسمياتاتخذتمختلفطابعذاتجديدةمراكزوتطور

أكتزمسمياتبعضهاواتخذ.الأوسطالشرقبحوثمراكزمنها

تطورإلىأدىمماغيرهدونمعينببلدأوبإقليمارتبطتإقليمية

عنالمعبرةمراكزهالهاالتيالقطريةالدراساتهوآخرمسمى

معينبمجالتهتممراكزظهرتكما،معينبلدفيالمحددنشاطها

أو،السياسيالمجالمعرالأوسطالشرقفيالدراسةمجالاتمن

الأدبى.أو،اللغويأو،الفنيأو،الاقتصادي

فىالمتخصصالتقليديالمستشرقغيابأيخئايلاحظكما

الارتباطاتصاحبالأكاديمىالباحثوظهور،الإسلاميةالدراسات

للجامعاتالتابعةالبحوثمراكزفييعملوالذيالسياسية

ايضئاتطورتوقد.بحتةقوميةأهدافلخدمةوالغربيةالأوروبية

منكجزئيةحدودهافيإلاقبلمنوجودلهايكنلمجديدةوظيفة

يتمالمستشرقلدىمكشمبةوكخبرةالاستشراقيالعملجزئيات

وظيفةهيالجديدةالوظيفةهذه،قوميةأهدافلخدمةاستغلالها

فيخبيزايكونوكد.والإسلاميةالعربيةالأقاليمفيالغربيالخبير

واحدمجالفيخبيزايكونأنأوالواحد،البلدوأوضاعانشطةكل

والاقتصاديالسياسيكالخبيرمعينبلدداخلأومعينإقليمداخل
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الخارجيةوزاراتدوائرمنهادوائرعدةفييعملوهو.والديني

الشرقأقسامفى،الأوسطالشرقبحوثمراكزفىأو،الغربفي

الأوروبيةالجامعاتإحدىفى،الأقصىأو،الأدنى.أو،الأوسط

منتخصصهحسبالخبيربهذاالاستعانةتتمماوعادة.والأمريكية

الحكوماتداخلالاقتصاديةوالدوائرالحكوميةالسياسيةالدوائرقبل

تحليلفيبهيستعانأوالكبرىوالشركاتالاقتصاديةوالمؤسساث

والدينيةالسياسةالدوائرفىالدينيةوالأحداثالأوضاع

.(17)والاقتصادية

الماضي.فيمستقلةابذاتكنلمبالخبرةالخاصةالوظيفةهذه

الإسلاميالعالمبلادفىخبرتهبحكمالتقليديالمستشرقكانفقد

خاصةالعامالاستشراقينشاطهمنكجزءالخبرهبهذهبلدهيمد

الاستعماريةالدوائرفيعملواالقدامىالمستشرقبنبعضوأن

خبراءوأصبحوا،الشرقبلادفيوموظفينودبلوماسيينكسفراء

واقتصالياودينياسياسياالبالدهذهشؤونتحليلفيبهميستعان

النشاطعنالوظيفةهذهانفصلتالحاليالوقتوفىواجتماعيا.

بذاتعها،مستقلةوظيفةوأصبحت،التقليديللمستشرقالعامالعلمي

الدوائروفيالخارجلة،الحكوميةالدوائرفيثابتودورمكانولها

العالميةالمنظماتوفي،والاجتماعيةوالتربويةوالعلميةالاقتصادية

والقطرية.الإقليميةالمبحوثومراكر
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لىثمراكزر!ظوالتقليديألاستشراقمراكزغياب-5

الأوسط:الشرق

دراسةإلىالاتجاهالمعاصرللاطستشراقالمميزةالمظاهرومن

النواحيومنالمعاصرةأوضاعهافيالحديثالأوسطالشرقبلدان

التاريخيكونأنمنوبدلأ.والفكريةوالدينيةوالسياسيةالاجتماعية

فيالحالكانكماالاستشراقيةالاهتماماتمنجزغاالمعاصر

السياسيهتجمشاكلهالمعاصرالتاريخأصبح،الاستشراقماضي

يلاحظكصا.المعاصرةالاستشراقيةالدراساتلبيملروالاقتصادية

انزواءإلىادىالمعاصرالاستشراقمسيرةفيالتطورهذاأن

تأخذولا.والاقتصاديةالسياسيةالدراساتوتقدمالدينيةالدراسات

سياسيةانعكاسات"لهاكانتإذاإلاالحزمالاهتمامالدينيةالأوضاع

بالثورةالحاليالغربيالاهتمامفيمثلأيلاحظكماواقتصادية

اهتمامفهوالإسلاصي،العالمفي"االأصولية"يسمىوبماالإيرانية

والحركاتالإيرانيةالثورةتلعبهالذيالسباسيالدورإلىيعود

وسعيها،والدولةالدينلهينالفصللمبدأقبولهاوعدم،الأصولية

تعدفلمالدينيةالمسائلأما.الإسلاميةالحياةفيهذاتطبيقإلى

قلةذلكعلىوالدليل.المعاصرالاستشراقفيكبرىاهميةتملر

فيتقليديةموضوعاتتعالجالتيالمعاصرةالاستشراقيةالأعمال

ودراسلت،والقرآنيةالعقديةالموضوعاتمتلالإسلاميةالدراسات
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الأولىالمكانةاحتلتالتيالموضوعاتمنوغيرها،النبويةالسيرة

الماضية.القرونخروالاستشراقيةالدراساتفي

مراكزاختفاءإلىأدىللاستشراقالمعاصرالتطورهذا

مكانهاالأوسطالشرقبحوثمراكزوحلولالتقليديةالاستشراق

الحديثة،والاقتصاديةالسياسيةالأوضاععلىالشديدبتركيزها

فيللدينوالاقتصاديالسياسيبالدورمرتبطةالدينيةواهتماماتها

المدرسةأننجدالأحوالمنكثيروفي.الإسلاميةالحياة

منيطورالتقليديالإستشراقيالمركزأو،التقليديةالاستشراقية

فيوالاقتصادبالسياسةالحديثالاهتمامهذايواجهلكيداخليانفسه

نضربأنالممكنومن.الإسلاميالعالموبقيةالأوسطالشرق

علىجرىالذيالتطورمتابعةنجلكلمنالتطورهذاعلىمثالأ

الشرقيةالدراساتمدرسةوهوالتقليديالاستشراقمر،اكزأحد

المدرسةهذهتحولتكيفلنرىلندنلجامعةالتابعةوالإفريقية

الأوسط.الشرقبحوثمراكزمنعددإلىالاستشرآقفيالتقليدية

الإلهليميةالدراساتوظهورالاستشراقيةالدراساتانحسار-6

والفطرية:

ماتطورقبلمنذكرناكماالواضحةالأخرىالمظاهرومنا

القطريةوالدراسات!ع!س!34لمكا4ذ!س3،الإقليميةبالدراساتيسمى
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تركيزمننوعوهي.التقليديةالاستشراقيةالدراساتمحلوحلولها

بينهاومنالشرقوبلدانلأقاليمالحديثةالأوضاععلىالاهتمام

الأساسية.وبلدانهالأوسطالشرقإقليم

لتطورالأساسىالدافعبايندرليوناردالمستشرقحدد

فىندخلأنوقبل.سياسيدافعبأنهوالقطريةالإقليميةالدراسات

أنيجبالاستشراقيةالدراساتفيالجديدةالظاهرةهذهتحليل

امريكية.ظاهرةوالقطزيةالإقليميةالدراساتطاهرةأنإلىنشير

الخاصةالدراساتفيالحقيقىالأمريكيالإسهامتمثروهي

الاستشراقفىالأمريكيةالمدرسةأنالمعروففمن.عامةبالشرق

لهاوليس،الاستشراقيةالمدارسذيلفيوتأتينسبياحديثةمدرسة

صلةالأوروبيةالمدارسبأقلنقارنهأنيمكنالاستشراقفيتراث

نسبيا،حديثتاريخهلبلدبالنسبةطبيعي.أمروهذا.بالاستشراق

القرنقبلالإسلاميوالعالمالشرقيالعالممعصراعلهوليس

وفيالغربعنمختلفكعالمللشرقأمريكافاكتشاف،العشرين

أمريكاومعرفة،متأخراكتشافمعهوفكريدينيصراعحالة

ومدارسهومصادرهالأوروبيالتراثعنمأخوذةمعرفةبالشرق

وبدايةالوضعهذاعلىبايندرليوناردويعلق.الاستشراقفى

الزعماءمنعددتحققلقد"بقولهبالشرقالأمريكيالاهتمام

ينقصه)أمريكا(البلدهذاانالثانيةالعالميةالحربخل!المسؤلون
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منالأخرىالمناطقوتقافاتلغاتفيالمدربونالمتخصصون

القارةفيالمتخصصينعلىفقطليسينطبقالعجزوهذا.العالم

الناميةالأفاليمفيالمتخصصينعلىأيضئابنطبقولكنه،الأوروبية

للاستعمارخاضعةم1939عامفيكانتالتىالبلادفياو

.(18)ااالأوروبى

الإقليميةالدراساتعالثةتحديدالأولالمقامفيهنايهمناوما

الحديثةالاهتماماتطغتولماذا،الاستشراقيةبالدراساتوالقطرية

التقليدية،الاستشراقيةالاهتماماتعلىالحديثالأوسطبالشرق

هذهيعتبرونوالقطريةالإقليميةللدراساتالمتحمسينأنويلاحظ

بعضمنوتخلص،الاستشراقيةللدراساتتطويربمثابةالدراسة

يقولهذ)وفى.التقليديللاستشراقوالفكريةالمنهجيةالعيوب

الشرقفيالمتخصصونيسميهالذيالدراسةمنهجأن"بايندر

لاالتيالميئةالحضاراتدراسةإلىيهدف)الاستشراق(الأوسط

المثاليةالذاتيةوا!مورةالفكريالتاريخعلىويؤكدلها.وجود

طورتالتيالمثاهجعلىيعتمدفالاستشراقالحضار)ت.لهذه

اليونانيةاللغاتفيالكلاسيكيةلحذابالنقديةالدراسةلإعادة

درجةإلىالاستشراقتأثرمنالرغموعلى.والعبريةواللاتينية

بقىفقدعشر،التاسعللقرنالجغرافيةالتاريخيةبالنظرياثكبيرة

وتاريخهاباللغةالمعرفةفيهكانتاللغةفقه!فعلفاالاستشراق
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التراثعوملوقد.للنصوصالتفسيرممطللشرحاساسيةقاعدة

للتراثمشوههأوناقصةنسخةاوكصورةالإسالميالثقافى

ففهىهذاعلىوعالوة...المسيحيالرومانىالهللينياليهودي

علىدليليوجدلاالاستعماريةبالمصالحالمرتبطةالكتيرةالأعمال

عبارةوفى.(19)اأالحاليةالتفسيرمدارسادعاءاترغمالتعاطف

ويعتبرهللاستشراقوالسياسىالفكريبالتعصببايندريعئرفتالية

اوروبابينا!عالعاتتاريخفيهامةوتكوينيةتاريخيةلفترةنتاخا

الإسلامي.الأوسطوالشرقالمسيحية

الإقليميةالدراساتأنللالهستشراقالموجهالنقدهذ)ومعنى

وذلك،الاستشراقمسيرةلتصحيحالطريقعلىخطوةوالقطرية

عنيختلفالأوسطالشرقدراساتفيجثيداتجاهتقديمخرومن

السابقالاستشراقىالتراثعلىاعتمادهرغمالاستشراقىالاتجاه

الاتجاهلظهورالطريقبمهدتالتيالضخمةالاستشراقيةوالأعمال

فإنالاستشراقيالترالثعلىالاعتمادورغم...والقطريالإقليمي

بلالاستشراقى.للمنهجناقدةالإقليميةالثراساتانطلاقنقطة

التاريخيةللفئرةبالنسبةمهمتهأدىقدتراتاباعتبارهلهومئجاوزة

للقرنالفكريةالمفاهيمحولالتقليديالاستشراقفيهاتطورالتى

جديداسئشراقإلىجثيدةحابخةهناكوالآدن.الميلاديعشرالتاسع

احتياجاتويقابلالجدبدالفكرئالتوجهإلىيشيرجديذاإسضايحمل
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مختلفقرناحتياجاتوهي."القديمالمستشرقتواجهلممعاصرة

والشرقعامةالشرقبعالمالخاصةوالرؤىوالمشاكلالفكرفي

سيدخلالجديدالاتجاههذاأنالقوليمكنبل.خاصةالأوسط

الدراساتوأنخاصة.والعشرينالحاديالقرنإلىبأصحابه

بعدتتطورولمالتكوينيةمرحلتهافي.تزاللاوال!طريةالإقليمية

متميزةالاستشراقفىجديدةكمرحلةيميزهاالذيابكافىالتطور

*عشر.التاسعالقرناستشراقعن

تدوروالقطريةالإقليميةالدراساتعليهاتقومالتيوالرؤية

بالمجتمعاتعلاقتهافيالإسلاميةالحضارةدراسةفيالرغبةحول

هوماإلىيأخذناالهدفوهذا.الحاليالأوسطالشرقفيالحية

فكرةمنالح!بطبيعةوسيغيرالاستشراقإمكاناتمنأبعد

ماغالئاكانوافالمستشرقون.الصحيحالبحثعنالمستشرق

عددعلىاعتمادهميمنأساسعلىالحضارةمعنىبتلخيصيقنعون

نتائجهمبأنالقول.الأقلعلىيمكنهم،وكانالمخطوطاتمنقليل

التيالمتناقضةالأدلةأماعندئذ.المعروفةالأدلةكلعلىاعتمدت

كدليلالاعتبارفيتؤخذفلمالمعاصرةالممارسة.أوالمعايشةتقدمها

اعتبرتولكنها.ممكنةإجتماعيةئاريخيةأطر!أنماذجعلى

المحدتين.الأوسطالشرقلأهل)تحريفات(تصحيفاتببساطة

ودراستها،الحضارةعلىالواضحالتركيزهنانلاحظأنويجب
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الدين.علىالتقليديالاستشراقيالتركيزوإغفال

والقطريةالإقليميةالدراساتأصحابيدعىالتيالأسسومن

حسثبالتقليديالاستشراقفىتتوفرلموالتيعليهاالاعتماد

وغيرناقصئااسالمتايعتبرانفسناعننعرفهماأن"هواعتقادهم

فكرةحولالشكتتيرالإقليميةفالدراسة...الآخرينلفهنممناسثا

أخذماإذاالذيأوواحدمعنىلهالذيالكك...العالميالتاريخ

فالدراسة:واحد.هلإنسانالمفردللتحديدقابلأنفسهيجعلكلية

والثقافاتالشعوببينهامةاختلافاتهنكانتعتقدالإقليمية

بعضعندالاختلافاتهذهوأن،التاريخيةالفتراتبينوكذلك

.(20)ااالتشابهوجوهمنبكتيرأهمالأوقاتبعضفيالناس

يصرالتقليديالاستشراقيالمنهجنقدلك!لخومنالسببولهذا

معياراستخدامالخطأمنأنهالإقليميةالدرإشاتفيالمتخصصون

.أخرى،ثقافةفيثقافيةظاهراتأوظواهرلفهمثقافةفيللمعنى

يمكنولاألفاظفه،خل!ومنإطارهافيتفهمأنيجبلقافةفكل

فهيهذاوبخلاف.التقافاتكلعلىقيمينسقأومستوىتطبيق

المعرفةهذه.واستغلالهوإخضاعهبلالآخرفهمسوءإلىتؤدي

لأنفسناالعالمطةقيمتناتأكعدفيسوىشيءفيلفطدلاالمشوهه

السياقداخلمنفقطممكنما.ثقافةمعرفةأنعلىيؤكدوهذا
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الاتجاهالإقلبميةالدراساتفيالباحتؤنوينقدالتقافة.لتلكالد!ى

الحديثربطبدونالمسلمينحولالتعميمإلىالقديمالاستشراقي

معين.مكانأومعينبزمانالصبملمينعن

تقومالإقليميةالدراسةأنالجديدالاتجاههذاأهليدعىكما

المبدأهوالدراسةموضوعبعضأن"وهيأساسيةفكرةعلى

يعنيوهذا.العلمأوالفنهجوليس،الفكريةللعمليةوالمنظمالمحدد

المناهجتطبيقفىنفسهاستغرقحينأخطأالقديمالاستشراقأن

فقطممكنةالحقيقيةفالمعرفة.المدروسالموضوعحسابعلى

أشياءفهيوالنظرياتالمناهجأماوجود.لهاالتيلالنهئمياءبالنسبة

عمليةغيرمعاييرحسبالتفسيراتوتقدمالملاحظةتنظممجردة

موقفالإفليميةالدراساتفىالباحتينفموقفولهذا)تجريبية(.

.(21)ااتخصصهمفيوالعمليةالوضعيةللميولمضاد

الإقليميةللدراساتبالنسبةالهامةالأخرىالمبادئومن

مناكثربينتوفقالتيالتكامليةالدراسةإلىالحاجةعنالإعلان

هذاويستند.الأوسطالشرقبدراساتخاصعلمالجادمنبدلأعلم

بالتنميةمرتبطالإقليميةالدراساتإلىالدافعأنحقيقةإلىالمبدا

التيالثانيةالعالميةالحرببعدمافتزةمنموروثدافعوهو

الحربفىالئالثالعالمفىالمختلفةالمبلاددوربمسألةانشغلت
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م491\ه-9391الحربفترةفيالصراعوفىالعاردة

بأكثريستعينمتداخلعلمياتجاهإلىبالحاجةالمتزايدوالإحساس

نتيجهةولكنهاواحدلعاملنتيجةليستغيابهاأوفالتنميةعلم.من

.علومعدةبينمشتركةالتنميةمشكلةوأن،عواملعدةمنلمزيج

التوجهوهذاواحد.بناءفىالمعرفةكلتنظيمإلىماسةفالحاجة

أنإلىيشيرولكنهأيديولوجياتوجفاليسالمختلفةالعلومإلى

خرومنإلاتفسيرهيمكنلاالتاريخفىالمدروسالموضوع

جغرافيمةحدودوبدونوالمستقبلوالحاضرالماضىإلىالعودة

للمعرفةادواتهناالمختلفةوالعلوم.الكلعنالجزءعزلبقصد

فيالثقةمندرجةإلىوالوصولمعرفتهيجلالمامحددةوليست

الأوسط.الشرقعنالمعلوماتصحة

تجاهف!علردهوالتكامليةالمنهجيةالثراسةفيالتوجههذا

الذاتية،التصوراتعليهاشميطرالأوسطالشرقدراساتأنحقيقة

والغموض،الأيديولوجيةوالتشويهات*التأثيريةالمواقعوتغيير

منكبيرقدبىعنفضلأالدينيوالتعصبالرومانسى)التقييم(

حقيقةإلىالإقليميةللدراساتالنقديالموقفويشيرالعلمني.العجز

كثيزااعتمدت-الاستشرإقيةخاصة-الأولهبنطالشرقدراساتأن

الأدلةعلىإعتمادهامنبدلأولهسمعتهالمستشرق.شهرةعلى

علىيجبولذلك.ودراستهتقاريرهتؤديهاالتيالسليمةوالحجج
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الذيللموضوعتابغايكونأن"الإقليميةالدراساتفيالمتخضص

منيتخلصانيجبالدراسةموضوعاقيتحديدإن،نعرفهأننريد

السياقبينيفرقأنويجثا،للباحثالأيديولوجيالمذهبيالتأتير

المضمونوبيندراستهانودالتيللظاهرةمعنىيعطيالذي

هذهوتفسيرشرحنودخلا4منالذىوالأيديولوجىالفكري

علىالإقليميةالدراساتأهلويؤكدشرخا.ليسفالسياق.المشاكل

التاريخيالتطورتعكسوأن،الإنسانيةالعلومفىالمقارنالجانعا

ناقذايكونأنويجب.المدروسةللموضوعاتالحياتيوالموقف

تصحيحهاأجلمنعليهايعتمدالتيالأطرفىوشاكابلللذا!

.(22)ااالمعرفةإمكانيةفيالمطلقالشكفيالوقوعدون

والقطرية،الإقليميةالدراساتمنهجمناقشةبصددهناولسنا

التقليديالاستشراقيللمنهجالمقدمالنقدهذاهوهنايهمناماولكن

الإقليميةالدراساتفىالمتخصصونيدعىجديدمنهجضوءوفي

وموضوعية،تخصصيةوأكثرأنسبأنهالأوسطبالشرقالخاصة

وجودلهاحيةكمجتمعاتالأوسطالشرقمجتمعالامعيتعاملوأنه

.المستشرقونيفعلكماميتةحضاريةمجتمعاتوليست

فيالجديدالمنهجهذانجحهلهوالآنالمطروحوالسؤال

للاستشراقبديلأيكونأنفينجحوهل؟الاستشراقازمةعلاج
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المجتمهعاتدراسةفيالتقليديةالاستشراقيةالأخطاءتجنبوفى

اوبالإيجابعنهاالإجابةيصعبالتساؤلاتهذهكل؟الإسلامية

فيالمتخصصونتصورهاالتي.السهولةبهذهليستفالقضية.النفي

عملهمعلىحكفانصدرأننودولا،والقطريةالإقليميةالدراسات

والتكوين.النشأةطورفيوهوالآن

الاستشراقيةالأزمةعمقهوهناإبرازهيجبماولكن

إلىشهمعىالتيالإقليميةالدراساتعنهاعبرتكماالمعاصرة

عنتعبيرأعمقذاتهحدفييعتبروالذيللاطممتشراقبديلوضع

المعاصر.الاستشراقأزمة

يدعلىالاستشراقأصابتالتيالتغيراتإلىالإشارةويمكن

تغييرهمرغممستشرقونوهمالجدد.المستشرقينمنالفريقهذا

ورغم،الإقليميةالدراساتإلىالاستشراقمنتخصصهملمسمى

ا"متخصصباسمأنفسهموتسمية"مستشرق"التسميةمنهروبهم

تنتشربدأتجديدةمصطلحاتوهي."قطريملخصصأو"اإقليمي

أمريكاجمعيةاعضاءلدليلسرلعةومراجعة.الاستخدامفي

هذهإلىالتوجههذالناتؤكدالأوسطالشرقلدراساتالشمالية

فيأومعينإقليمفيالتخصصإلىتشيرالتيالجديدةالمسميات

الدليلفيويلاحظ.الأوسطالشرقبلدانمنبلادعدةأومعينبلد
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فيمتخصصوخمسمائةالفينعلىيزيدماعلىيحتويالذي

بأنهنفسهالمتخصصينهؤلاءمنواحديغزفلمالأوسطالشرق

فيه.تخصصالذيوالبلدالإقليمإلىيشيرولكنهمستشرق

فيفتبدوأيديهمعلىالاستشراقأصابتالتيالنغييراتاما

التالية:الأمور

ومن،المعاصرةحياتهافيالإسلاميةالمجتمعاتعلىالتركيز

تدرسالتىالتقليديةالاستشراقيةالأعم!علىالتركيزالنادر

انظلاقنقطةلأنخطيرتوجهوهذا.تقليديةدينيةدراسةالإسلام

الأخيرةهذهأنالاستشراقيةللدراساتالمضادةالإقليميةالدراسات

تركزبينمالهاوجودلاالتيالميتةالمجتمعاتدراسةعلىتركز

.الموجودةالحبةالمجتمعاتعلىالإقلبمبةالدراسات

الدراساتعلىالاجتماعيالاقتصاديالسياسيالاتجاهغلبة)نجا(

علىانعكاسهاحالةفيإلاالدينيةالدراساتوإفمالالإقليمية

وجودحالةفيأو،والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالأوضاع

الثورةمثلسياسيةاهتماماتلهادينيةحركةاودينيفكر

.المستشرقينعندبالأصوليةالمسماةوالحركات،الإيرانية

الإقليمبة.الدراساتفيوالمتخصصين

استشراقعلىسيطرالذيالفيلولوجىالاتجاهمنالتخلص)ج(
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اللغويةبالدراساتالاهتمامإلىبهدفعوالذيعشرالتاسعالقرن

منهجمنالمستشرقونىنقلهاتجاهوهو،النصوصفقهأجلمن

علىوالتركيز،والعبريةواللاتينيةالبونانيةالكلاسيكيةالدراسات

المستخدمةالحديثةاللهجاتمجالفيالمعاصرةاللغويةالدراسات

فيه.المنتشرةالعاميةواللغاتالأوسطالشرقفى

إقليمدراسةإلىككلالإسلاميالمجتمعدراسةمنالتحول)د(

احدالأوسطالشرقويمثرحدة،علىإسلاصيبلدوكلإسلاصى،

كإقليملهالمستقلةالدراسةتتطلبالنيالإسائميالعالمأقاليم

علىالإسلا!ىالمجتمعمعالجةمنبدلألبلدانهالمستقلةوالدراسة

تتجزأ.لاوحدةأنه

عدةتوجدالاستشراقيةالدراساتفيالجديدالتوجههذاورغم

المثال:سبيلعلىمنهاالتوجههذافىسلبياثاومآخذ

التراثعلىالإقليميةالدراساتفىالمتخصصيناعتماد(1)

خاصةللاستخدامجاهزةعلميةقاعدةيمتلفهو،القديمالاستشراقي

الخاصالمعلميتراثهتكوينمنبعديتمكنلمالجديدالاتجاههذاأن

عنالاستقل!يحققحتىمستقبلآعليهيعتمدأنيستطيعوالذيبه

.التقليديالاستشراق

المستشرقينبقايامنهمالجديدالاتجاهلهذاالمنظرينأن)ب(

-905-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مجالفبىالفكريةالسيادةاصحابتلاميذهممنأوال!دامى

أنالتالميذمنالجيلهذاعلىالصعبومنالإسالمية.الدراسات

والنظرياتالأحكامومنالسابقةالاستشراقيةارتباطاتهمنيتخلصى

التقليدبم)32(.الاستشراقأعمدبها)متالتالتيالاستشراقية

التقليديالمسئشرقبينالفصلفيواضخاتعسفاهناكان)ج(

حيثمنلصا!لاف.والقطريةالإقليمبةالدراساتفيوالمتخصص

هناكبلئماضايتضحلمالفريقينبينومنهجهالدراسةموضوع

س!نمنيغترفانالاثنينأناهمهاوجوهعدةمناستمرارية

الاستشر)قية.المصادر

تتناولاليالدراساتيهمللماللقليديالاستشراقان)د(

المستشرقينأغلبأنفالحقيقة.المعاصرةالإسلاميةالمجتمعات

شرقيةبأقاليمارتبطواالاستعماريةالمرحلةمنخاصةالقدامى

الاستعمارية.الدوائرفيوظائفهمبحكمبعينهاإسلاميةومجتمعات

خصمنمباشرةمعرفةعلىوحصلوامعينةبمجتمعاتاهتمواوقد

الكثيرونأصدروقد.ذلكأوالبلدهذابئقافةوالاحتكاكالمعيشة

وبلدانأقاليمفىالمعاصرةالأوضاعتتناولدراساتمنهم

.(42)محددة

الإقليمية"الدراساتموضوعبينواضحأخلطأهنكأن)هـ(
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والبلهدانالأقاليمبدراسةوتهتمالمستقلوجودهالهااخرىوعلوم

المجتمعاتعلىفروعهامنفرعفىتركزكما،العالمفي*

واهتمامدهوالمعاصر،الحديثبفرعيهالتاريخعلمملرالمعاصرة

فيالسياسةوعلم،وبلدانهالحديثالعالمأقاليمتواريخبدراسة

والأدنىالأوسطالشرقفيالمعاصرةالسياساتبثراسةاهتمامه

والتقافاتالحضاراتعلىبتركيزهالحضارةوعلم،والأفصى

والأنتزوبولوجيا.الاجتماععلومأيضئابهاتهتموالتيالمعاصرة

هذاينقصالدقيقوالموضوعيالمنهجيالتحثيديزاللاولذلك

الجديد.الاتجاه

علىوالنصارىاليهودمناخالياتعلماءسيطرةظاهرة-7

الأوسط:الشرقبحوثمراكز

علماءطهورالمعاصرةالاستشراقيةالأزمةمظاهرمن

ينتمونلاوهمالاستشراقيةالدراساتحقلإلىانضنمواوباحثين

الجامعاتفيبارزةومناصبوظائفاحتلوا،والغربإلى

الدراساتفيالمتخصصةالغربيةالبحوثومراكزوالمؤسسات

مثلىوجودالنادرمنوكان.الأوسطالشرقودراساتالاستشراقية

بلعشصروالتاسعسكشرالثامنالقرناستشراقفيالظاهرةهذه

بحيثالقلةمنوهم.العشرينالقرنمنالأولالنصفواستشرأف

-107-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


جامعاتأساتذةإماوهم"أسمائهم،وذكرإحصاؤهمالممكنمن

مناصلأكانواأو،الغربيةالجامعاتفيبالتدريسالتحقوا

وتمكنواهناكالمقامبهمواستقروأمريكا،أوروباإلىالمهاجرين

التعليميةالمؤسساتوبعضالجامعاتفىكأساتذةالعملمن

وألبرت،حورانيوجورج،حتىفيليب"هؤلاءأمطالةومن.الغربية

."وغيرهمعطيةسريدوعزيز،مقدسىوجورج،حورانى

الاستشراقيةمقياشالثزمةنعتبرهاوالتيالحديثةالظاهرةأما

بحوثومراكزالجامعاتإلىالمنتمينعددكثرةفهىالمعاصرة

فيهامابقدرظاهرة)وهيأنفسهمالشرقأبناءمنالأوسطالشرق

منالناجمةالسلبياتمنالعديدبهانتمناهاالتيالإيجابياتمن

والمذهبيةالدينيةوانتماءاتهموالباحثينالأساتذةهؤلاءنوعية

الجادإمكانيةعنالحقيقةفيتعبرلافالظاهرة.السياسيةوولاءاتهم

بحوثومراكزالأدنىالشرقأقسامفيالمسلموالباحثالأستاذ

فيالتوازنمننوعإحداثخلالهمنيمكنوالذيالأوسطالشرق

دينهميقدموالكيللمسلمينالفرصةوإعطاء،الاستشراقيةالدراسات

الإسالمىالمصدروتوفير.الغربمنالدارسينإلىوحضارتهم

الحىالمرجعوتوفير.الصحيحةالإسلاميةوالمادةالكتابشكلثي

ومراكزبالجامعةالمسلمالأستاذفيممثلأإليهالعودةيمكنالذي

.البحوث
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وجدتاوالاستشراقوليدةليستعنه!نتحدثالتيوالظاهرة

الدراساتوتطوربنشأةارتبطتظاهرةولكئها،منهبتشجيع

متخصصينعلىالاعتمادمنالإكثاراستدعت.التيالإقليمية

عليها،التركميزيتمالتىوالبلادالأقاليممنقطريينأوإقليميين

مبدأوهولهاالأساسيللمبدأتطبيقاالإقليميةالدراساتلإثراءوذلك

خال!منالمعاصرةالإسلاميةالعربيةالمجتمعاتبدراسةالاهتمام

حضاراتدراسةخصمنوليس،بالفعلالموجودةوبلدانهااقاليمها

المنتمىوالباحثوالأستاذ.المتخصصينهؤلاءيدعىكماماتت

داخليتوفرحىمرجعأومئالهووبلد)نهالأوسطالشرقإلى

بالدراساتالمهتمةاوسطيةالشرقالبحوثومراكزالجامعات

تتوخاهاالتيوالفعاليةوالاحتكاكالمعاصرةعلىكدليلالإقليمية

.الدراساتهذه

البحوثومراكزالأوسطالشرقدر)ساتأقسامصمتلقد

الدينيةالانتماءاتفوكطالباحثينمنخليطااوسطيةالشرق

العالمأقلياتمعظمإلىالمنئسبينمنوالمتباينةالمتتاقضةوالمذهبية

الأقسامهذهداخلالقوياليهوديوالتواجد.والإسلاميالعربي

هنلكولكنوأمريكاأوروبايهودمنأساتذةفقطيملالهلاوالمراكز

العالمفياليهوديةالأقلياتمنباحتينتمثرضئيلةليستنسبة

الباحثطنمنالحالبطببعةكبيرةونسبه،والإس!يالعربي
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العلميةالدوائرهذهداخلمعهمالتعامليختلفلاالذينالإسرائيليين

اليهوديوالباحثالمستشرقبهيتمتعالذيالمميزالتعاملعن

الشرقيهوديمتلونالإسرائيليينالباحتينمنأقلونسبة.الغربي

فييأتونوهؤلاءقيامها،وبعدقبلإسرائيلإلىهاجرواالذينمن

الجامعاتداخلوالميزاتالتعاملأسلوبحيثمنالثانيةالمرتبة

الأساتذةهؤلاءيوظفانالطبيعىومن"الغربية.البحوثومراكز

جهودهمإسرائيلمنأوالشرقيةالأقلياتمناليهودوالباحتؤن

الفئاتأكبرمنوهمعام.بشكلالصهيونيةبلادهمأهدافلخدمة

والمالية،العلميةللإمكاناتواستغلالأاستفادةالمجالهذافيالعلمية

لخدمةأوسطعةالشرقالدراساتتوجيهعلىقدرةأكتزهمومن

اليهوديالتواجدذلكفيويساعدهم.اليهوديةوالمصالحالأغراض

الشرقدراساتومراكزأقسامعلىوالمسيطرالقويالغربي

.(25)الأوسط

إلىالمنتمينالباحتينمجموعةاليهوديةالفئةبعدوتأتي

الأقليلتيمثلونوهؤلاء.الإسلامىوالعالمالأوسطالشرقنصارى

أتىأو،الغربإلىمهابخزابغضهمجاءوقد.الشرقيةالنصرانية

الإسالمي.أوالعربيبلدهإلىيعدولمالغربفياستقرثملبتعلم

النصرانيةالمذاهبكلتمثرأنهابحيثالاشماعمنةئ!لاوهذه

العراقفيوالسريانمصرفيالأقباطمطرالشرقفيالمنتشرة
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النصبرانيةالمذاهببعضهميملركما،لبنانفيةنرا!ملاووسوريا،

الكاثوليكمثراتباعهالهاواصبحالشرقفىانتشرتالتيالمعروفة

علىالنصرانيةالفئةهثخهتجدأنالطبيعيومن.والبروتستانت

الغربيةالكنائسجانبمنوالمساعدةالتشجيعمذاهبهااختلاف

والباحتينالأساتذةمنيلقونهالذيوالتشجيعالتأييدعنفضلأ

هذهوأنخاصة.،البحوثومراكزالعلميةالأقسامفيالنصارى

إلىمهاجرةمضطهدةشخصياتصورةفينفسهائصورالفئة

وهم،المزعومالاضطهادمنوتخلصتاالحريةعنبحتاالغرب

لخدمةودر!ساتهمبحوثهمويوجهونالفريةهذهعلىيعيشون

قضاياها)62(.عنوالدفاعشأنها،منوالرفع،النصرانيةأقلياتهم

الخاصةوالمزاكزالأقسامهذهفيالباحثينمنالئالثةوالفئة

العلماءمنمتناقضةمجموعةمنتتكونالأوسطالشرقبراسات

والعالمالأوسطالشرقبلدانمنالقادمينالمسلمينالباحتين

أتىبعضهم.الدينيةوالمذاهبالاتجاهاتكلويمثالونالإسلاصي

ثمالتعليمبدافعوبعضهمالاضطهاد،منالهروببدعوةالغربإلى

العلماءهؤلاءتوزيعويمكن.الغربفيالأموربهماستقرت

كبيرةفنسبة.والمذهبيةالدينيةانتماءاتهمحسبالمسلمينوالباحثين

والجماعة،السنةلأهلالمعاديةالإسلاميالعالمفرقكلتمتلمنهم

والقاديانيةالبهائيةفرقإلىينتمونالباحثينهؤلاءمنكبيرفعدد
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المضطهدةالفرقةصورةفينفسهاتصوروكلها،والدروزوالبابية

تمللها،التىالفوقةلخدمةج!ودهاوتوجه،والجماعةالسنةأهلمن

ثمومنوالجماعةالسنةأهلمعاداةوهوواحدهدفويجمعه!

منوالرفع،الصحيحالإسلاحلتشويهالبحوثهذهمننصيبتوجيه

للإسلامالممثلةهىأنهاعلىوتصويرهاالفرقةاعتقادشأن

الأقسامهذهفييوجدالدينيالتوزيعهذاإلىوبالإضافة..الصحيح

الاتجاهاتكلتمثومسلمةفئاتاوسطيةالشرقوالمراكزالعلمية

)المتحررالمسلمفهناك.الساحةعلىالموجودةوالمذاهب

(بالاستشراقالمتأتزو)المسلم(الشيوعى)المسلموهناك(واليساري

التيالاتجاهاتمنذلكوغير،8"العلمانىالمسلموهناكونظرياته

للإسلام،العداءهوو)حدشيءعلىإلاتتفقولموتباينتاختلطت

علىوتقديمهشأنهمنوالرفعالمذهباوال!رقةنصرةعلىوالعمل

لالشالل)72(.الحقيقيالمملرأنه
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العسلمةغيرلثقلياتالممثلةوالاتجاهاتالمذاهباختلطتوهكذا

الفرقتمئلالتىالمسلمةوالأقلياتوالإسلامىالعربىالعالمفى

الشوقدراساتومراكزأقساممنلتجعلالمختلفةوالمذاهب

توحدتحيثالإسلامعلىالهجومسبيلفىللتنافسحلبةالأوسط

والسريانىالقبطىفالباحث.الانتماءاتاختلافرغمالأهداف

وغير،والبابىوالموارنىوالدرزىوالبهائىوالإسرائيلىواليهودى

وتوحدترؤاهماجئمعتا،الإسلامىالعالملأقلياتالممتلينمنذلك

وتشويهالإسلاحعلىالهجومحولافكارهم

ومذاهبهم،فرقهمشأنمنوالإعلاء،ومفاهيمهافكاره

المعاصرالواقعيعكستنوعاالظاهرةهذهفىيرىوالغرلا

لاالغربيةالنظروجهةمنهىالتىوالإسلاميةالعربيةللمجتمعات

والمذاهب،،الدياناتمنالطائفةهذهتمثلهاإنمافقطالإسلاحيمتلها

.والأيديولوجياتوالفرق

الدراساتعلىالسلبيةتأثيراتهالهاالظاهرةهذهأنفيهلاشكومما

المعاصرالاستشراقيعيشهاالتىالأزمةمنوتعمق،الاستشراقية

واحددينلهواحدإسالمىعالمبوجودالاعترافيريدلاالذى

والفرقبالدياناتزاخرإسلامىبعالميعترفإنما،واحدةوحضارة

-:السلبياتهذهأهمومن،والأيديولوجياتوالمذاهب
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باحثفكل،للإسلامالصحيحةالصورةتقديمفرصةتدهور(1)

علىمذهبهيقدمالإسلامىالعالمأقلياتإلىالمنتمينهؤلاءمن

الحقيقيةالممثلةأنهاعلىوفرقته،الصحيحالمذهبانه

للإسائم.

للتعريفالإسلامعنالمنحرفةالفرقلأهلفرصةإعطاء)ب(

علىوحكمهمرؤيتهموتقديم،وتدريسهالغربفىبمذهبها

كدين.الإسلام

وشعوبه.لأقلياتهالمضطهدالدينصورةفىالإسلامإظهار)ج(

للفرقالرؤىهذهتؤكدحيثالإسلاميةالتعدديةعلىالتأكيد)د(

عدةهناكولكنواحد،إسلاميوجدلاأنهعلىوالمذاهب

الاستشراقيةالمصطلحاتانتشاريفسروهذا،للإسلامأشكال

وإسلامشيعىوإسلامسنى،إسلامإلىالإسلامتجزئالتى

تحررى،وإسلاحتقليدى،وإسلام،لصولىوإسلاح،بهائى

فيكونبالأقاليمأحياناالإسلاحتربطهىبلتؤرى،وإسلاح

وإسلباكستانى،وإسلاح،مصرىوإسلامهندى،إسلاحهنك

التأكيدإلىتهثفالتىالباطلةالمسمياتهذهآخرإلىتركى

مستقلة.مذاهبإلىوانقسامهالإسلامتعددعلى"

أوفرقةأوأقليةمجردإلىالصحيحالإسلامأهلتحول)هـ(
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)و(

)ز(

قبلىمنيعالجفالإسلامولذلكإلإسلامية،المذاهبكبقيةمذهب

عليهويطلقالإسلاميةالفرقمنفرقةمجردأنهعلىالباحتين

وذل!كالأرثوذوكسى،الإسلامأىء*!04ء*1314د!ثعادة

هذاعندالأمريتوقفولا.عليهالنصرانىالمصطلحبإسقاط

فىلالضطهادالصحيحالإسلامتعرضإلىيتعداهبلالحد

منلهالدارسينجميعمنالموضوعيةوعدمالمعالجة

الشرقبلدانإلىالمنتمينالباحثينومن،الغربيينالمستشرقين

جماعيةاضطهادعمليةإنها.ومذاهبهلفرقهوالممللينالمسلم

للإدممائم.

الفئةهذهيدعلىالإسلاملهيتعرضالذىالتشويهتنوع

الصورةتجاوزهيو!ث!توهوالباحثينمنالمذ)هبالمتعددة

الإسلام،عنتقديمهاعلىالغربىالمستشرقاعتادالتىالواحدة

متناقضةفئاتيدعلىيتموالأشك!الصورمتنوعتشويهفهو

الإسلامية،والفرقالدينيةالأقلياتإلىالمنتمينالباحتينمن

العداوةاستغلتالتىالغربيةالاستشراقيةالدوائرمنوبتشجيع

صورتهتشوهلكىوالفرقالأقلياتمنالإسلاحضدالمئوفرة

عالمه.إلىتنتمىفئاتبواسطة

ندرةحيثمنوالجماعةالسنةاهلعلماءمنالقلةضعف
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شعورهمحيثومن،العلميةوالمراكزالأقسامهذهفىتواجدهم

المتناقضةال!ئاتهذهعليهاتغلبأقسامداخلأقليةبكونهم

للإهمملام.عدائهافىوالمتحدةمذهبا

وحضارته:بالشرقالالبهارضعف-8

الانبهارضعفالمعاصرالاستشراقازمةمظاهرمن

عرفالقديمفالاستشراق.خاصةالإسالمىوبالعالمعامةبالشرق

وحكاياته.وغرائبه،الساحربعالمهوانبهارهللشرقميلهعنه

التوجههذافحدث،الغربعالمعنتماماالمختلفوعالمه

وبالوسائلالسلميةبالوسائلالشرقاكتشافإلىالاستشراقى

منكثيرعلىملكقدعامةالشرقأنفىشكولا.العسكرية

والانبهارالإعجابعنينمتناولافتناولوهصثعاعرهمالمستشرقين

العقائديةالأطرعنبعيدةلهمعالجتهمكانتإذاخاصةوالحب

الاستشراقيةبالازدواجيةفيهنحكمأنيمكنالذىالأمر،والدينية

حيث،الاستشراقيةالدراساتفىوتناولهالمسلمالشرقمعالجةفى

الرؤيةفىتناقضعنتعبرانالمسلمللشرقصورتانتواجدت

التىالأزمةتطورفىدورالهاأنفىشكولاالاسئشراقية،

دينياموضوعايعالجحينفالمستشرقالمعاصرالاستشراقيعانيها

".المستشرقونفسموضوعى،غيرمتعصباحاقداكارهاتجدهعقديا
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عاشقاتجدهالإساللبحضارةمرتبطاحضارياموضوعايعالجحين

النظرةفىالازدواجيةهذه،معالجتهفىوموضوعيامتعاطفامنبهرا

المستشرقينعلىالغالبةالسمةتكونتكادوحضارتهم!!لاإلى

تأئيرمنالإسلاميةالحضارةبعظمةللانبهارمايخفىولا،القدامى

الحضارةعظمةعندهاختلطتفقد.القديمالمستشرقعلى

عاداتهفىالغرلاعالمعنوغرابتهالمسلمالشرقبسحرالإسلامية

الوقوعإلىبألمستشرقأدىمماشعوبهتنوعوفى،وافكارهوتقاليده

فىلثبكولا.ثقافتهفىأحياناوالاندماجبلالمسلمالشرقحبفى

جلنبمنوالتعاطفالشخصىالميلمننوعاولدالانبهارهذاأن

قضاءإلىبعضهمدفعالذىالأمرالإسلامعالمتجاهالمستشرق

بلادهم.إلىالعودةدونالشرقفىحياتهم

خاصةالمسلموللشرقعامةللشرقالت!ليديةالصورةهذه

الأمرالمعاصرعالمنافنىوحقيقىى!قوجودلهايعدولمانتهت

تجاهميولهموعلى،المستشرقينعاطفةعلىشكبلااتزالذى

التغييرهذاإنبل.الشرقيةللموضوعاتمعالجتهموعلىالشرق

فىيقوةهلحوظامروهو،الغربىالفكرعلىعامايكونيكاد

الغربية.ال!نونوفىالغربىالأدبفىالشرقىالموضوعغياب

القرونفىوالفنيةالأدببةالأعمالفىقوىوجودلهكانوقد

.(1)الحالىعصرنافىالاختفاءحدإلىتضاعللكنهالماضية
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التىأسبابهالهاوعالمهبالشرقالانبهارضعفوظاهرة

أهمها:-مننرصد

الغزوبسببوتقافياحضارياالغربمنالشرقاقتراب(أ)

الثقافةنفوذامتدفقد،وحضارتهالشرقلعالمالغربىالفكرى

شكلوتغير،مسلمغيرأومسلماالشرقأرجاءكلإلىالغربية

فىالغربيةالحياةمننسخةوأصبح،الشرقعالمفىالحياة

والتقاليدالأنماطواختفتالحباة،أساليبوفى،والمأكلالملبس

أجيالوظهرتوالتقاليد،العاداتوانحسرت،الحقيقيةالشرقية

ولهذا،غربىالمعيشىونمطها.غربىالثقافىتوجههاجديدة

الحقيقيةمعالمهوضاعت،أسرارهوانكشفتغرابتهالشرقفقد

الشامل.الغربىالتأتيرتحتبوقوعه

والغربالشرقبينالئقريبفىالحديثةالاتصالوسائلدور)ب(

كتاباالشرقأصبححين!الغربأمامالشرقضعالمكشفوفى

والصحافة،،فالتليفزيون.والأسرارالغموضمنخاليامفتوحا

وسائلكلهاوالطيران،والإذاعة،الصناعيةوالأقمار،والتليفون

الشرقعالمأصبحوبفضلهاالماضىفىللغربتتوفرلمحديثة

معللموأصبحتوقوعها.ساعةالغربيعرفهاوأحداثهمعروفا9

كلهاغرائبهمنتبقىومابلوتقاليدهوعاداتهوآثارهالشرق
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و!حرهغرابتهالشرقفقدوبذلك.ومعروفةمكشوفةاصبحت

.الغربمتناولفىواصبحوبساطته

فثد،المسلمللشرقالغربرؤيةعلىالسياسيةالأوضاعتأثير)ج(

وجاذبيتهالشرقسحرمنالتقليلفىكبيرادوراالسياسةلعبت

والكراهبة.العداوةتنميةإلىالسياسىالصراعأدىحيث

لهالكارهللغربالمعادىصورةفىالمسلمالشرقوتصوير

وليلة،ليلةالفشرقهوالمسلمالشرقيعدولم.ولحضارته

والتصب،،الإرهابشرقإلىالسياسةبفعلتحولولكنه

يطلقهاالتىالمسمياتهذهآخرإلىوالتخلف،والتطرف

المسلم.الشرقعلىالآنالغرب

الشرقىوالتواجدوأمريكاأوروبافىالإسلامىالتواجدأدى)د(

إل!-مسلمةوغيرمسلمةشرقيةأقلياتتواجداى-عامة

أخيرابدأالذىالغربلدىوالعنصريةلملتعصبروحتفجر

وامريكا،أوروباإلىالشرلهيينهجرةتمنعالتىالقوانينيضع

تدفعالتىالعقباتويضعالمشاكليثيرأيضأبدأوالمذى

الأحداثفىولعل،تركهإلىبالغربالمقيمينبالشرفيين

ألمانيافىالجددالنازيينجانبمنالأجانبضدالعنصرية

والهرسكالبوسنةأحداثانكماالتطور.هذاعلىدلميلأكبر
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القارةفىالإسلامىللتواجدالغربيةالكراهيةروحعلىتؤكد

إلىأدىوامريكاأوروبافىالشرقىالتواجدهذا،الأوروبية

صورةتعدفلم،الأوروبىذهنفىالشرقيةالصورةتدهور

صورةاتخذتولكنها،شرقىهومابكلوالإعجابالانبهار

هذهأنالقوليمكنبل،والكراهيةوالاحتقارالازدراء

تملراصبحتوامريكااوروبافىالمتواجدةالشرقيةالمجتمعات

أنلهايمكنلاجماعاتشكبلاوهى،الغربذهنفىالشرق

المجتمعفىاندماجهابسبلاالحقيقىالشرقصورةتعطى

ففى.المجتمعهذاعنعزلتهابسببحتىأووتغربها،الغربى

يمكنولا،الطبيعيةحياتهاتعيشلاجماعاتهىالحالتينكلتا

منه.أتتالذىللشرقحقيقياممثلاتكونأن

-:لائستشراقالشخصىالأنهمهماسائهيار-9

تحولهوللاستشراقالشخصىالأساسبانهياروالمقصود

لجهةمتخصصأوباحثيؤديهاوظيفيةعمليةإلىالاستشراق

خدماته.مقابلفىأجراذلكعلىويتلقى،رسميةغيرأورسمية

الاستشراقربطتالتىالقديمةالرابطةعنالنظروبصرف

الرغبةبتوفرالقديمالاستشراقتميزوالتنصيربالاستعمار

فى،والدخول،الشرقمجلىالتعرففىالمستشرقلدىالشخصية

-120-http://www.al-maktabeh.com



أوفياتية،رغبةعنللتعبيرأو،بحتةشخصيةنزعاتلتحقيقعالمه

والتنصيرية.الاستعماريةالأهدافعنبعيدةحقائقعنللكشف

مععتعاملهفىوعمقاحساسيةاكثرالقديمالمستشرقكانولذلك

المستشرقمنالشرقلروحفهماأكثركانوبالتالىالشرقا،

الغربىالفكرفىالشرقىالفكرتغلغلذلكعلىؤالدليلالمعاصر،

هذاوضعف،الشرقلمعطياتالاستشراقيةالقابليةهذهمنبتأثير

المعاصرءالاستشراقفىالتغلغل

الأدبفنىالشرقىالموضوعتغلغلإلىسابقاأشرناوقد

وجاذبيةتأثيرتحتوفنانيهالغربأدباءأعظمووقوعالغربىوالفن

الميلىهذاوجودلولاليحدثيكنلمالتأثيرهذا.الشرقىالموضوع

وترجمةنقلعنهنتجللشرقوحبتعاطفمنولدهوماالشخصى

فضلوهو،عامةوالحضارةوالفنالأدبفىالشرقكت!أمهات

ادبيةطاقةتولدعلىساعدالذىالقديمللاستشراقإنكارهيمكبنلا

وساعدبه،ومنبهرةالشرقىالموضوعمنمأخوذةجديدةوفنية

الشرقبقيممتأثروالفنالأدبمنجديدلونظهورعلىأيضأ

وروحه.واخائهـقباته

النزعةهذهعنتخفىانهيجدالمعاصرللاستشراقوالمراقب

نفسها.الحقيقةعنالموضوعىوالبحثالذاليهة،والرغبةالشخصية
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لهاوالسماحوتذوقهاواستيعابه!اوفنونهآدابهفىالشرققيموتتبع

منبخل!هنصفهأنيمكنالذىالمعاصرالغربىرك!لاإلىبالانتقال

والفنللأدبالأساسيةالصفالاإحدىجسدالذىالشرقئالموضوع

موظفاالمعاصرالمستشرقأصبحلقد.الماضيةالقرونفىالغربى

العالمشؤونفىخبرتهيقدمالحكوصة،أوالعلميةالدوائرإحدىفى

هويستفيدأندونمنهاللاستفادةعامةالشرقأوالإسلامى

فىفدوردولذلك.الشرقيةوالثقافةالحضارةمعطياتمنشخصيا

الذوقتغييرفىوعملهمعدوما،يكونيكادالشرقيةالتقافةنقل

له.وجودلاالغربفىالعاموالفنىالأدبى

-:للا!هممتشراقاستشراقىنقدتطور-01

نوعتطورالمعاصرالاستشراقأزمةمظاهراهممنلعل

الاستشراقاخطاءيوضحالاستشراقدوائرداخلالذاتىالنقدمن

.ةيب"رعلاوالاسلاميةالموضوعالامعالجةفىوأساليبهمناهجهوينقد

الرأسةالمعاصرللاستشراقالناقدةالغربيةالدراساتاهمومن

الشرق)دراسةعنوانتحتونشرتبايندرليوناردحررهاالتى

مجاللكلناقدةدراساتمجموعةعنعبارةوهى.(2)(الأوسط

الدراسةهذهسلطتوقد.والعربيةالاسالميةالدراساتمجالاتمن

،الشرقدراساتمسيرةعلىالسياسىالدافعسيطرةعلىالأضواء
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لجمععملعولمجردإلىالاستشراقيةالدراساتحولتوالتىالأوسط

الصبغةعنوأبعدتهاوالإسلامىالعربىالعالمبلدانعنالمعلومات

تحمتالمسنشرقينوقوعإلىالدراسةتشيركما،الأكاديميةالعلمية

العلمىاستقلكهمف!دانإلىبهمأدىمماورجالهاالسياسةسيطرة

فىوالشركاتوالمؤسساتالهيئاتمنالعديدتدخلبسببوذلك

العلمىالضعفإلىايضأالدراسةوتشير.المستشرقعمل

والإسلامى.العربىالعالمشؤونفىللباحتينواللغوى

منالعديدإلىألرويك.جبهقامأخرىدراسةأشارتوقد

الشرقشؤونفىالمتخصصونفيهايقعالتىالخاطئةالتصورات

الأوسط،الشرقفىالصراعبقضيةيتعلقفيماخاصةالأوسط

الأوسط،الشرقعنالمعرفةتحصيللوسائلتحليليانقداويقدم

فجوةوظهور،المعرفةهذهاستخدامسوءمجالاتعنويتحدث

وجهةمنتعتمدأصبحتوالتىالأوسطبالشرقالمعرفةفىكبيرة

القوىلبعضالمحدودةالسياسيةالتصوراتعلىالروينظر

بعيدةتجعلهاالغربفىالسياسىالقرارصنعفىالمؤثرةالسياسية

ويشير.الخارجىالعالمولرؤيةالسياسىللواقعالاستجابةعن

.العامالرأيعلىالعلميةالدوائر.لبعضالسيئالتأثيرإلىالكاتب

الملكىالمعهدأصدرهاالتىبالدراسةذلكعلىمثالاويضرب

إشرافتحتالحديثالأوسطالشرقتاريخعنالدوليةللشؤون
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الدراسةهذهألروىويعتبر.توينبىأرنولدالمعروفالممؤرخ

المعاصرةالغربيةوالاعتداءاتالخاطئةالسياساتكلعنالمسئولة

علىكبيرتأثيرلهالمعهدهذاأنالمعروفومن.العربضد

يشيركما.الأوسطالشرقتجاهسياستهافىالبريطانيةالخارجية

فىالأمريكيةالبروتستانتيةالتنصيريةالبعثاتموقفإلىالروى

دراساتمراكزعلىالوقتس!نفىتسيطروالتىالأوسطالشرق

فىالمشابهةالعلميةالأقساممنوالكتيرأمريكافىالأوسطالشرق

و"جمعية،الأوسطالشرق"معهدوبخاصةالأمريكيةالجامعات

البعثاتهذهارتباطعلىألروىويؤكد."الأوسطالشرقأصدقاء

الأوسط،الشرقفىالأمريكيةالسياسةبواضعىوالأقساموالمراكز

عنمسئولةوهى،الوقتنفسفىوتنصيرىسياسىعملوعملها

.(3)الأوسطالشرقعنالغربفىالمتاحةالمعرفةمنكبيرجانب

أشاروقدهناحصرهيمكنلاماقارشت!مهثلالالنقدوجوهمنوهناك

المشهوركتابهفىوبخاصةالمتعددةدراساتهفىسعيدإدوارد

نقدفىعديدةجوانبإلىالإنشاء(،السلطة،المعرفة،)الاستشراق

الذكرالسابقألرويعملمعيشتركوهو.الاستشراقيةالظاهرة

معلوماتهعبىالغربحصولوكيفيةالاستشراقيةالمعرفةنقدفى

الاستشراقعلىطغتالتىالفكريةالأمانةعدموعن،الشرقعن

وعن،للاطمبتشراقوالفكرىالإنسانىالإخفاقوعنالمعاصر،
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تشييسوعناستعماريتها،منالإقليميةالدراساتتجريدضرورة

هذهآخرإلىالمعاصر)4(الاستشراقبواسطةالإنسانىالوجود

مهمهةفيهاولخصكتابهفىسعيدإدواردقدمهاالتىالنقديةالوجوه

ويحللىيناقشأنيمكنالاستشراق"ا:التالىالنحوعلىالاستشراق

معهالتعامل-الشرقمعللتعاملالمشتركةالمؤلسسةبوصفه

وبوصفه،وإقرارها،فيهالآراءوإجازة،حولهتقريراتبإصدار

غربىكأسلوبالاستشراقوحكمهفيه،والاستقرار،وتدريسه

.(5)ااعليهالسيادةواهتلسواستبنائه،،الشرقعلىللسيطرة

هستشرق":-المصطلحمصداقيةفىالشك-11

به)والمقصودللاستشراقوالخارجىالداخلىالنقدهذاادى

الخارجىوالنقدمستشرقينبواسطةللاطسئشراقالذاتىالنقد

فىالشكمننوعظهورإلى(المسلمينبواسطةللاطدهتشراق

عنالمستشرقينبعضوإعلانفستشرق"الشمميةمصداقية

لائقةاخرىبشمميةيسمواانفىورغبتهمالشممية،لهذهكراهيتهم

وبصرف.الحقيقىالعلمىعملهمعنوتعبرالشكإليهايرقىلا

فقدكذبها،أوصدقهاحيثمن،المستشرقينهؤلاءاي)ونعنالنظر

الأكثرالشهممياتمنغيرهاعليهامفضلاالشمميةبعضهمرفض

كلودالمعروفالمعاصرالمستشرقهؤلاءومن.التعبيرفىدقة
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التاريخيةالدلالةفىالنظرإعادةضرورةيرىالذىكاهن

تعدلمالراهنةالمرحلةفىدلالتهلأن"الاستشراقا"لمصطلح

علمىمضمونعنالوقتنفسفىتعبرتعدولمالواقعبمعتتناسب

حذفيقترحوهو.(6)الشرقيةبالبلدانالمتعلقةالأبحاثمجالفى

أنعلىويؤكدبذاتهقائمعلمعلىيدللالأنهالمصطلحهذا

لا"الشرقبشئونالمهتمينالأوروبيينالباحثينمنالكتيرين

ملائمايعدلم"الاستشراق"مصطلحلأنمستشرقينأنفسهميعتبرون

علىمقصورةالعربيةالبلدانمعرفةتعدولم،علميةلاعتبارات

.(7)"االتكاملمننوعهناك،الآخردونميدان

فىكاهنكلودالمستشرقمعميشيلأندرىالمستشرقويتفق

ويمكنشيئايعنىيعدلمالاستشراقمصطلحأنيرىإذالرايهذا

أعرفولاللعوالمالثقافيةالمناطقهىأفضلتسميةتوجدأن

إلىينتمىأومستشرقبأنهيدعىمنوتلاميذىزملائىبينمن

ومؤرخينالعربيةاللغةيدرسونلغويينأعرف،الاستشراقعالم

الأيديولوجيةفىمتخصصينأو،العربيةالدولعصورمنلعصر

الإنجليز،ولغةوحضارةلثافةفىمتخصصونيوجدكماالعربية

شئونفىمتخصصينبجانلاوالأسبان،والإيطاليين،واكمان

بلا"الاستشراق"مصطلحميشيليعتبرالسببلهذا"العربىالعالم

."للعوالمالتقافية"المناطقعبارةعليهويفضلعلميةقيمة
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بعضإليالمستشرقينمنالأفرادحدودالشكهذ)تجاوزوقد

")ستشراق"المسمىعنالاستغناءرأتالتىالاستشراقيةالمؤسسات

اتخهذهماوهوواضحامثالامنهاونذكر.مناسبةأخرىبشمميات

المسمىلهذاتغييرمنالعالميةالاستشراقمؤتمراتعلىالقائمون

المستشرقينمؤتمرانعقادمنذونصفقرنمنزتكأل..رمتساالذى

مسمعىتغييرعلىالرأىاستقرفقد.1873عامالأولالعالمى

إلى1973باريسفىانعقدالذى"العالمىالمستشرقينضؤتمر

ويعتبرأفريقيا)8(.وشمالآسيافىالإنسانيةللعلومالعالمىالمؤتمر

الحقيقيةالأسبابعنالبحثإلىيحتاجهاماحدثاذاتهحدفىهذا

لمؤتمرهمالقديمالمسمىعنالتخلىإلىالمستشرقيندفعتالتى

ا"الاستشراق"،كلمةمنالجديدالمسمىخلوملاحظةمعالعالمى

أزمةأسبابعنالحديثفىقبلمنأشرناكماالواضحمنولكن

وضعوالاجتماعيةالإنسانيةالعلومظهورإنالمعاصرالاستشراق

المناهجمصبداقيةحيثمنحقيقىمأزقفىالاستشراقيةالدراسات

".والاجتماعيةالإنسانيةالعلوممع"محتوىالمتداخلةالاستشراقية

أساسعلىفقطمبنياليسالمسمىفىالتغييرفهذاواضحهووكما

رغبةمنأساسعلىمبنىولكنهةيم!شلاتجاهعاطفىموففمن

علمياالاستشراقتطويرفىالمسئشرقينجمهورلدىحقيقية

والاجتماعية.الإنسانيةالعلومد)خلمكانبكنلهوالبحثومعرفيا،
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الدراساتفىالمتخصصيندفعاسببينسعيدإدواردويعطى

:يقولفهوأخرىمسميالاواختيارالمصطلحهجرإلىالاستشراقية

الشرقيةالدراساتمعبالمقارنة،الاستشراقالمصطلحأن"صحيح.

لسببعنالمخثضثنلدىالعوملهفضللاأقلالإقلعمعة،الدراساتأو

الموقفيتضمنوكونه،مفرطةدرجةإلىوعاماغائماكونه:اتتين

عشرالتاسعالقرنقىالأوروبىللاستعمارالسلطوىالتنفيذى

رغمأنهعلىسمعيدإدواردويؤكد.(9)العشرينالقرنوأوائل

تكتبالدراساتتزالفماالاستشراقلمصطلحالواضحالهجر

أوالمجالاختفاءيعنىلاالمصطلحفاختفاءتعقد.والمؤتمرات

والمؤتمرات.تكتبماتزالالكتبأن"بيد:الاستشراقيةالحركة

المستشرقفيهاالمرجعيةوالسلطةالشرق،الرئيسىومحرقهاتعقد.

إذاحتىالاستشراقأنهىالدالةوالنقطةالقديمأوالجديدقناعهفى

عبرجامعياالحياةفىيستمريوم،ذاتكانكماالبقاءيستطعلم

فىويقول.(10)اوالشرقىاالشرقعنو!طروحاتهالمذهبيةمعتقداته

اليوممستشرقانفسهالمستشرقيسمىأناحتمالإنآخر:مكان

الثانيةالعالميةالحربحتىآخروقتأىفىعليهكانمماأقل

عندماالأمرهوكمامفيدةماتزالةيم!شلاهذهفإنذلكومعتقريبا.

اللغلتدوائرتأسيسأوتدريسيةمناهجطرحفىالجامعاتشمتمر

إلىإشارةهذاوفى.(11)ااالشرقيةالحضاراتأوالشرقية
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مئلىالمجالاتبعضفى"الاستشراق"مصطلحاستخداماستمرارية

الجامعاتفىالتدريسيةوالمناهجوالمراكزالعلميةالأقساممسميات

أن"احقا:يقولحينواطمونتجمرىالمستشرقيشيرهذاوإلى

ةيم!شلاولكنالنربفىالاستخداممنتسقطبدأت"مستشرق"كلمة

ليست13،**ء،ء!ذ3(5الإسلا3يدرسونالذينلهؤلاءالبديلة

.(!2)اابكتزةصستخدمة
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الثلألىالباب

الاستشراقيةال!ويةازمة

الاسنهثراقهويةحولالاختلاف:الأولالفصل

وألنصرانيةاليهودبةالمدرستينتدهوردورالثلألى:الفصل

الهويةأزمةفىالأيديولوجياتوسقوط

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



الثانىالباب

الاستهةلةه!لامةأؤ

تمص

اقلة

الدالةومظاهرهاالمعاصرالاستشراقأزمةأسبابتناولبعد

فىمؤكدينوانواعهاالأزمةهذهأشكالالفصلهذافىنعالجعلعها

لكلشاملةازمةوالمعاصرالحديثالاستشراقأزمةأنالبداية

جزئية،أووقتيهأزمةمجردوليستومجالاتهالاستشراقجوانلا

ومهددة،المستقبلفىالاستشراقلمصيربالفعلمحددةفهىكل!نلو

المعاصربالاستشراقدافعةبالئأكيدوهىفكرى.ككيانللاطستشراق

الدخولإلىيؤدىربماداخلىنقدتطويروإلى،الذاتمراجعةإلى

هذهأنيعتقدمنويخطئ.الاستشراقتاريخمنجثيدةمرحلةفى

فللاستشراقلالستشراق)31(.نهايةوضعإلىستؤدىالأزمة

نالهيمكنولا،والشرقىالغربىالفكرفىتاتيرهفكريةكحركة

فىتملرسابقةلأزماتتعرضقدالاستشراقوأنخاصةينتهى

تاريخمنجديدةمرحلةفىللدخولوبداياتإرهاصاتالحقيقة

.الاستشراق

التىبالمتغيراتيتأثرالاستشراقأنالوقتنفسفىونؤكد

-؟33-
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المجتمعتصيعاالتىتلكخاصةللبشريةالفكرىالتاريخبهايمر

الاستشراقأنكما.الفكريةوحركتهاتجاهاتهعلىوتؤثرالغربى

العالميةالمتغيراتتأئيرتحتشكبلايقععالميةفكريةكحركة

الدولية.العالثاتوفى،والاجتماعوالاقتصادالسياسةفىوالتقلبات

التىالعلميةالأوضاعخاصةالجديدةالأوضاعمعيتكيفوهو

فىالنظرإعادةعلىالمستشرقينتجبرعلميةتطوراتإلىتشير

الإنسانيةالعلومتطورمنالاستشراقموقففىحدثكمافكرهم

.الغربفىالعلمىالتطور1هذمعالتكيفومحاولته،والاجتماعية

مرأزمةأصعبتمثرربماالمعاصرةالاست!ئمراقيةوالأزمة

عميقةمركبةأزمةفهى.الطويلتاريخهفىالاستشراقبها

الفكريةالبنيةحولوالشكوكالشماؤلاتمتيرةالاستشراقاجتاحت

وحول،الاستشراقيةالمعرفةطبيعةوحول،للاستشراقالعامة

وحولالاستشراقى،العملوأخالقيات،الاستشراقمناهج

القضايامنذلكغيرو،الاستشراقيةالدراساتفىالموضوعية

.الكتابهذافىمعالجتهاسنحاولالتىالهامة
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الأولالفصل

الاستشراقهويةحولالاختئف
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الأولالفصل

ءامهمىالالةالاخت!

أسبابهالهاالمعاصرالاستشراقبهايمرالتىالهويةأزمة

للاستشراق،لحديثالتاريخفىأسبابهاأهمومن.المعاصرةالحديئة

المنصئروبوظيفةأحياناالمستعمربوظيفةالمستشرقعملاختلاط

.الأحوالمنالعديدفىمعابالوظيفتينواختلاطها،ى.رخأأحيانا

التىالاستعماريةالفترةهذهظروفحتمتهالهويةفىاختلاطوهو

التوسعيةبلادهلأهدافخادمافيهنفسهالمستشرقوجد

فىالازدواجيةهذهمنالإفلاتمقدورهفىيكنولم.والتنصيرية

إلىالتنصيرىالعملأضفناإذاالهويةفىالتعدديةلنقلأو،الهوية

فىتعديليحدثأنالطبيعىومن.للمستشرقالاستعمارىالعمل

العملتحولفقدالاستعمار.انحساربعدالاستشراقىالعملهذا

المجالاثفىالخبرةتقديممج!إلىللمستشرقالاستعمارى

التنصيرىالعملأما،بلادهفىالحكوميةللدوائرالشرقيةوالأقاليم
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هذاولكن،الاستشراقعنالمستقلةومؤسساتهرجالهلهأصبحفقد

فئةلدىتنصيريةواتجاهاتميولوجودمنالحالبطبيعةيمنعلا

.النصارىالمستشرقينمن

تعقيدا،أكتزفهىالهويةلأزمةالمعاصرةالأسبابأما

غربيةفكريةحركةنظرنافىيزالولاكانفالاستشراق

فقدذلك.ومعخالصةغربيةأهدافلتحقيقالشرقفىتخصصت

الاختلافيعنىبماالاستشراقطبيعةتحديدحولالآراءاختلفت

المحاولاتفىالخصوصوجهعلىهذاويتضحهويتهحول

فقطليسوطبيعتهمفهومهوتحديد،الاستشراقلتعريفالمتباينة

منالشرقعلماءلدىأيضاولكن،الغربفىالصفكرينلدى

.التحديداتهذهلأهمعرضيلى.-وفيماوغيرهمالمسلمين

حد:تلا.ا"ءالاأولأ:

الاستشراقتبعيةالاستشراقيةالهويةأزمةأسبابأهممن

فىوتربىالاستشراقنشأفقد.والمسيحىاليهودىللاهوت

وبعضبداياتهفىنربطهانبمكنالذىالحدإلىاللاهوتأحضان
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بهضأدركتوقدالغرلا.فىاللاهوتبعلمالأولىتطورهمراحل

واللاهوتالاستشراقبينالوثيقةالصلةهذهالمسلمةالأقلام

."(14)الغربىللاهوتالشرعىالوليدلقبالاستشراقعلىفأطلقت

القاعدةيؤلفاللاهوتإن11:بقولهالصلةهذهالعالمعمرويشرح

أساتذهكانوقد،الغيروديإناتثقافاتلكلوالتنظيريةالعلمية

الإطلاقعلىك!نوا،واليونانيةوأخواتها،البرية،الشرقيةاللغات

هذهفىأعمالهموأن،منهمانطلقواأنهماواللاهوترج!من

كانالتىاللاهوتيةللشروحتكملةبمثابةحينهافىاعتبرت،الحقول

المقدسالكتابلشرحاللازمةبالمعارفروادهاشمليحيتوجب

عشرالسابعالقرنينفىالاستشراقتمكنلمللاهوتالتبعيةوهذه

إلامستقلهقيمةذاتعلميةنتائجإلىالتوصلمنعشروالثامن

فقهالوقتذلكفىالعلماءعقولعلىسيطرلقد.(15)ردانبشكل

.(16)ح4د،ء،ه!ذء3!ح3*المقدسةاللغة

استقلكيةعلىأثرتللاهوتالاستشراقيةالتبعيةهذه

بعلمأشبهالإسلامياتمج!فىالاستشراقفأصبح،الاستشراق

عنالدفاعإلىتهدفالتىالجدليةالحركةإلىاقربهوبلللجدل
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اليهودىالتراثعنوالدفاعالإسلا3،ضدوالمسيحيةاليهودية

جمعالمراحلمنكثيروفى،الاسلامىالتراثضدالمسيحى

مدافعافكانالوقتنفسفىوالهجومالدفاعهدفىبينالاستشراق

منجعلالذىالأمرللإسلامومهاجماوالمسيحيةاليهوديةعن

المسيحى.اليهودىللاهوتتابعافكراالاستشراق
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لااكثص!كقس!الاا:ثافي

اغ!مصتول

ال!ثمنة"ةالسطاد،!ق

قائمالفكرمناسلولببأنهالاستشراقسعيدإدواردعرف

بين)ابستمولوجى(ومعرفى)أنطولوجى(وجودىتمييزعلى

غربىأسلوبا"الاستشر)ق:بقولهكذلكويعرفه.(17)والغربالشرق

وفى.(18)"اعليهالسيادةواضلسواستبنائه،،الشرقعلىللسيطرة

بالشرقالمعرفةمننظام"بأنهالاستشراقيعرفآخرمكان

وهوعضوياربطاوالسلطةالاستشراقبينسعيدادواردويربط

مننمطالاستشراق11:يقولفهو.المعروفكتابهميزالذىالأمر

تكونأنوينبغىالغربيةالثقافةداخلالشرقعلىالفكريةالسلطة

حتى..للاستشراقوصفأىموضوعكبيرحدإلىالسلطةهذه

(19)االخابرةاالمعرفةمنبأسلوبيوحىنفسه"الاستشراق"االاسم

بقدرومضمونهالاستشراقمحتوىعلىيركزلاالتعريفوهذا

والحقيقةووطيفته،وسلطتهونفوذهالاستشراقتأتيرعلىالتركيز

للمعرفةكمستودعشموليتهفىإليهينظرأنيجبقارمئ!تسالاان
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فىوغيرهمالمتخصصونإليهايعودالمعرفةلهذهومصدرالشرقية

يتعلقفيماسلبياكلهليسالاستشراقتأتيرانكما.والشرقالغرب

نجدال!شرقيةللمعرفةمصدراكونهإلىفبالإضافةبالشرق

دوراويلعببل،الغربىالفكرمنالنقدموقفيقفالاستشراق

منأساسىعاملشكبلاوهو.الغربىالفكرمسيرةفىأساسيا

الشرقبينالمعرفةوتبادل،الإنسانيةالثقافاتتفاعلعواول

لاوبالتالى،العالمشعوببينالفكريةالمسافاتوتقريطا.والغرب

"للسيطرةغربى"أسلوبمجردكونهفىالاستشراقنحددأنيمكن

كونحقيقةنقبلأنويجب،بالشرقالمعرفةمنانظاممجردأو

معا،والغرببالشرقمهتمةغربيةفكريةحركةالاستشراق

والاستشراق.والغربىالشرقىالفكرينمنكلفىواضحةوآثارها

الفكريةالسيادةتحقيقإلىتسعىأىسيادةذاتفكريةحركة

الشرقىالتأثيرتمنعانشمتطعلمالوقتنفسفىولكنها،الغربية

توصيلهوأداة،حدوثهوسيلةهىكانتوالذى،الغربىالفكرفى

الأدبكتبلأمهاتوالترجماتالثراساتفيمنالغربإلى

.والحضارةوالفن
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ةاالاستشر:ثالثآ

للاستشراقتقليدياتعريفايعطىمنالمستشرقينمنوهناك

الانجليزىفالمسشرق،التخصصيةالدراسةمنكنوعأوكعلم

دراسةهوالاستشراق11:انهالاستشراقيعرفواطمونتجمرى

اللغاتدراسةعلىويشتمل،آسياأى،الشرقوحضاراتتقافات

الكبرىبالحضاراتفقطليسيعنىوهو.والدينوالتاريخوالآداب

الأوسطوالشرقوالهند،،الصينحضاراتمللالموجودة

مصرحضارةمل!السابقةبالحضاراتأيضايعنىولكنهالإسلامى

إلىلالشتشراقالعلميةالروحهذهواطويرد.(20)االتهريناوبك

التحليليةالنقديةالعلميةبروحهاالأوروبيةالنهضةعصرفلسفة

النظرةمنجزءاالشرقبتقافاتالاهتمامكان"حيثالعقلانية

مركزوفىبروحها.مفعمةوكانتالأوروبىالتنويرلحركةالعامة

وتطورت)التراث(النقلضدالعقلعلىالتركيزكانالحركةهذه

جزءاوتكونالموضوعيةبالحقائقتعنىجديدةتاريخيةمنهجية

بالنقدالمعروفالعلمعالجكما.الفكريةالحركةهذهمنهاما

الوقتنفسوفى.الأسلوببنفسالأدبيةالنصوصوالنصىالأدبنى

حدثوقب،الطبيعيةبالعلومالاهتمامنموالفكرىالمناخهذاشجع

حديثأنهناالواضحومن.(21)المج!"هذافىهائلتقدم

العقليةالعلوممنعلمامنهيجعلالاستشراقعنواطمونتجمرى
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الأوروبىالتنويرعصرمنبتأتيرتطورتالتىالتحليليةالنقدية

الاستشراقواطيربطويكاد.المعروفالنقدىالعقلىباتجاهه

الموضوعية.للحقائقوالدارسةالباحثةالجديدةالتاريخيةبالمنهجية

الاستشراقبينواطعندالربطبإمكانيةنشعرالوقتنفسوفى

التنويرمناخخلقهاالتىوالتجريبيةالطبيعيةوالعلومكعلم

ويشير.وصفناهكماتحليلىنقدىعقلىعلمىمناخوهو.الأوروبى

عصرفىالغربفىالانسانيةالدراساتتطورفىحقيقةإلىواط

الفترةتلكفىوالأكاديميينالعلماءأنوهىالأوروبىالتنوير

إلىفاتجهوا،الغربيةلثقافتهمالعلميةالدراسةإلىالبدايةفىتوجهوا

للثقافةكأساسوالالتمينيةاليونانيةالكالث!يكيةالآدابدراسة

والمسيحى.اليهودىوالتاريخ""المقدسالكتابولدراسة،الأوروبية

الفكريةالحياة"وفى:قليلينالفترةتلكفىالمستشرقونكانولذلك

،صغيرةأقليةالمستشرقونكونالميلادىعشرالتاسعالقرنفى

كلنحيثالأقليةداخل"اقليةمنهمالإسلاحفىالمتخصصونوكون

غير.الهنديةالأدياندراسةإلىالأفليةهذهداخلالغالبيةتوجه

الشرقبتقافاتالاهتمامأنالرأىهذاىنعيو.(22)ااالإسلامية

متلخرةنتيجةولكنهالتنوير،عصرنتائجمننتيجةهووحضاراته

والتراثالأوروبيةالتقافةإلىاتجهالتنويرعصرعلماءتركيزلأن

المستشرقينمنجماعةتتبلورولمأولاالأوروبىالكلاطسيكى
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ولمه!شعالتاسعالقرنفىإلاالشرقيةالثقافاتفىمتخصصة

القرنمنالأخيرالربعفىإلانفسهاتنظيممنالجماعةهذهئتمكن

ويعتقدالانعقاد.فىالاستشراقيةالمؤتمراتفبدأت.عشرالتاسع

م1950عامبعدإلامطردةزيادةيزدلمالمستشرقينعددأنواط

التخصصيةفىوازدادتالمستشرقينمؤتمراتزادتكما

أقاليممنمعينلإقليماو،معينلدينتعقدمؤتمراتهنكفأصبحت

الخاصةالمؤتمرالافىالح!هوكمامعينلموضوعاو،الشرق

.(23)الأديانبتاريخ

لثطسم!متبنياعلماالاستشراقيعتبرالذىواطلاتجاهوتأكيدا

بينالاستشراقتاريخفىيفرقنجدهالتنويرلعصرالعقليةالعلمية

وبينعشر،التاسعالقرنبدايةوحتىبدايتهمنذالقديمةالمرحلة

ويصف،الحالىالوقتوإلىالمذكورالقرنبدايةمنذالحديثةالفترة

كانتبأنهاالميلادىعشرالتاسعالقرنعلىالسابقةالفترةواط

زخرتولذلكبالإسلامالصحيحةالعلميةالمعرفةمنخالية

الإسلام.عنمشوهةصورةوتكونتبالشبهات

إلىأدىالإسلاممنحقيقىغربىخوفإلىكلهذلكويعود

وفى،المشوهةالصورةهذهفىت!ديمهعلىالشديدالحرصهذا

بدراسةانشغلتقريبام5185عاممنذالاستشراقأنواطرأى
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ويعتبر،الصحيحةوالمعلوماتالموضوعيةعنباحثاالشرق

لهذاالحقيقيةالبدايةم1734الكريمللقرآنسيلجورجترجمة

عنالمشوهةالصورةتتغيرولم.الإسكبدراسةيتعلقفيماالتوجه

حيثعشرالتاسعالقرننهايةمعإلاواطنظروجهةمنالإسلام

.(24)ةحصاكئرصورةمكانهاحلت

فىالعلمعنبعيدايجعلهالاستشراقعلىحكمهذاوفى

هناوالفيصل.الثانيةمرحلتهفىعلمامنهويجعلالأولىمرحلته

اهتماصهودرجةالعلميةبالموضوعيةالاستشراقارتباطمدىهو

علىلناتحكموالتىالإسلاححولالصحيحةالعلميةبالحقائق

واضح.منهجلهكعلممصداقيته

:!طلداالا:راقي

بدايةمنذكعلمللاستشراقالعلميةالرؤيةهذهمقابلوفى

لمنطلقاتالعلمهذ)خضوعإشكاليةنجدعشرالتاسعالقرن

بعضاعتقدفقد.للالحستشراقالعلميةالروحعلىتؤثرايديولوجية

للعلممستخدمةايديولوجيةالأصلفىيمل!الاستشراقأنالدارسين

مدارسانةقيقحلاو.(25)قارشتسثلالالعلمىالبناءوراءتقفأو

وهما-التقليديتينالدينتينالمدرستينإطارخارجالأستشراق

أيديولوجياتأواتجاهاتعدةبينتتوزع-والنصرانيةاليهودبة
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.المدارسهذهتوجهاتعلىتامةفكريةسيطرةشميطر

لاتجاهيخضعلمغربيةفكريةحركةأنهبحكمفالاستشراق

التياراتلكلخضعولكنه.الغربداخلواحدفكرىأوأيديولوجى

قدالتقليدىالاستشراقكانوإذا.الغربيةوالمذهبيةالفكرية

فإنوالنصرانيةاليهوديةفىممثلةالدينيةالاتجاهاتعليهسيطرت

استجابةالأيديولوجيةقاعدتهاتسعتوالمعاصرالحديثالاستشراق

القرنينخل!الغرباصابتالتىالأيديولوجيةالفكريةللتغيرات

وانتصاروالنصرانيةاليهوديةالدينيةالقاعدةتدهورفمع.الأخيرين

الشيوعيةوظهور،الرأسماليةوتبلور،والعقلانيةوالعلمانيةاهمحاد

التغيراتهذهطائلةتحتالاستشراقيةالدراساتوقعتوالاشتراكية

استمرتاقدوالمسيحيةاليهوديةالمدرستينأنصحيح.الأيديولوجية

الاستشراقفىجديدةمنافسةمدارستطورتلكنالوجودفى

أثوريقولذلكوفى.الجديدةوالمذهبيةالفكريةبالاتجاهاتمتأثرة

وأمريكاوأفريقياآسيافىوالشعولاالأممنهضةأن"بيدالملكعبد

هذهالنهضةعمليةوشمارععشر،التاسعالقرنأواخرمنذاللاتينية

التحررحركاتحققتهاالتىالانخصاراتبفعلشديداشمارعا

مجموعةظهورإلىبالإضافةسابقا،المستعمرالعالمفىالقومى

الأوروبيتينبينتمايزمنذلكعننشأوماالاشتراكيةالدولمن

أنورنجم.(26)"أسسهمنالاستشراقىبالبناءلتطيح!ميعاجاعتقد
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فىوالإلحاديةالعلمانيةالاتجاهاتإلىيشيرلاالملكعبدانور

بينالجديدالاستشراقيوزعلكنهالشرقيةالثراساتإلىالنظر

المذكورةوالأيديولوجطاتالاتجاهاتكلتحعهاكبلرتثنمدرستيرا

تاريخقبلمنالتقليدىالاستشراقاستبعدا"هكذا:يقولحيثآنفا

تقدمعلىقياساالواقععنمقطوعااصبحالقوميةونهضتهالشرق

جملةفيهالنظريعادأناليومبعداللازممنفصارالعلمىالبحث

النظريعرضاناتتاناوربيانالجديد:قارئ!تساللوجهانوتفصيلا

الأوربية()وأمريكاالاستعماريةالقوىاوروباالاستشراقمج!فى

."الاشتراكيةوالحركاتالدولوأوروبا

المعاصروالأمريكىالأوروبىالاستشراقأنفىشكولا

القديم.الاستشراقتقاليدعلىحافظقدالشرقإلىنظرتهحيثمن

الغرلاأساليبمنأسلوبايزاللاسعيدادواردعرفهكمافهو

.الشرقعلىالفكريةالسلطةأنماطمنونمطالشرقعلىللسيطرة

يزاللاالذىالجديدلالثستشراقالتوجههذاالملكعبدأنورويؤكد

التعبيزعنوالإسالميةالعربيةالشعوبعجزفكرةفلكفىيدور

المعرفيةأدواتهاشحذوعنبذاتها،ذائهاتفكيرعناونفسهاعن

هدفانعلىوالدليل.والتقدمالفعلتأسيسعلىوحدهاالصادرة

نأالجديدالاستشراقفىمنهالتخلصيتملمهذاالسيادةفرض

تجثيدعنمسؤولةكانتاالتى(1947)بورجسكارلجنة
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والأمريكىالأوروبىالاستشراقلمنافسةالبريطانىالاستشر)ق

بضرورةبريطانيافىالاستشراقيةبالدراساتللتقدممطالبتهاعللت

وإمبراطوريمةعظمىكقوةبريطانيامكانةعلىالمحافظة

.(27)مسؤولة

الأوروبىالاستشراقتوزعإلىهناالإشارةالضرورىومن

والعقلانيةوالإلحاديةالعلمانيةالرؤىبينالمعاصروالأمريكى

الرأسمالىالتفسيرعنفضلالهوالرافضةبل،الدينعنالمستقلة

مونتجمرىوضحوقد.والإسلاميةالعربيةالشعوبلحياةوالمادى

الائجاههذاوجودالحديثالاستشراقلمنجزاتنقدهفىط)و

الاتجاهففى.الإسلاميةالدراساتمجالفىالعلمانىا!حادى

معارضونأناسالغربفىوجدطويلةمدة"منذ:يقولالإلحادى

الفرنسىالكاتبوضع1714عامفمنذ.الدينلمعظمأولكل

والتى"النبىمحمدأو"التعصبعنوانهامسرحيةفولتيرالشهير

الحقيقةفىهوبينما)ص(لمحمدمناسبةغيرصورةفيهااعطى

وعىعلىالمسلمينمنوقليل..عصرهفىالكاثوليكيةيهاجمكان

معاديةشكوكالظهورإلىعادتالأخيرةالسنواتفىأنهبحقيقة

فىالعلمانىالاتجاهإلىواطويشير.(28)3السإلاضدموجهةللدين

منهمأكثرعلمانيينكانواأيضا،العلماء،ابعضا:بقولهالاستشراق

التىاالحساسيةعدمنموفىهذاساهموقد،توجهاتهمفىدينيين
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انهمنسوالأنهمللمسلمينالدينيةالمشاعرتجاهالكثيرونأبداها

كثيرصحةعدمعنجادلوافالذبنوهكذا،مقدسةأمورايعالجون

الهامالدوربتقبلالنقطةهذهيوازنواأنفىفشلواالأحاديثمن

أنحقيقةخاصة،المتأخرينللمسلمينالفكريةالنظرةفىللحديث

.(29)الأخلاقى"مثالهمعنتعبيراكانالحديث

فهىالاستشراقفىالمعاصرةالثانيةالأوروبيةالمدرسةأما

والإلحاليةالعلمانيةمعتشتركوهى،الاشتراكيةالشيوعيةالمدرسة

تحاولولكنها،للإسلامتصويرهاسوءثمومنللثين،عد)ئهافى

وتتبعهاالغربيةالأوروبيةالمدرسةعنتختلفأنالظاهرفى

ورأسماليتهللغربمعاديةأيديولوجياولأنها.الأمريكيةالمثرسة

هدفافترسموالمسلمينالشرقأهللدىنفسهامنتخملفهى

وبينبينهاالأيديولوجىوالصراعالتناقضعنيعبرللالحستشراق

الجديدللاستشراقالعامالتصورالملكعبدأنورحددوقد.الغرب

الأوروبيةالهيمنةانهايةوضعفىالاشتراكىبالقطاعيسميهفيما

.أىالأوروبيةللمحوريةأساسىبنقدمصحوبةالسياسيةالناحيةمن

عبروقد.(30)11المبداحيثمننهائياعنهاوالتخلىبرفضها

الجديدالتوجههذاعنللمستشرقينوالعشرونالخامسالمؤتمر

فىالمستخدمالغربىللاستشراقالمضادالشيوعىللاطهممتشراق

النظريةالسمة"إن:التالىالنحوعلىالشرقعلىابهيمنةفرض
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اليومتخلقبدأتالشرقشعوبانهىالاستشراقفىالجديدة

فإنهكذا،واقتصادهاوتقافئهاتاريخهاتصيغوبدأت،الخاصعلمها

إلطىللتقافةمادةأوموضوعاكونهامنتحولتقدالشرقشعوب

عنالمؤتمرهذايميزماهذا.الخالعةالشعوبمصاففىكونها

تصورأوهدفأنالمالعظومن.(31)ااسبقتهالتىالمؤتمرات

مغايرةصورةتجعلهبشكلصياغتهتمتقدالشيوعىالاستشراق

الغرقي.الأوروبىالاستشراقلتصورومعكوسة

شعوبتحريرإلىيسعىوالأولالهيمنةإلىيسعىفالأخير

علىقادرةغيرأنهاعلىالشرقشعوبإلىينظروالسابق،الشرق

القدرةتملكيجعلهاالشيوعىوالاستشراقوذاتها،نفسهاعنالتعبير

فىيبدوالتناقضهذاأنوالحقيقة.والتعبيروالإبداعالخلقعلى

فعلىبالإسلاح.مرتبطةالمسألةتكونحينشكلياالأحيانبعض

الأيديولويجةعنالرأسماليةالغربيةالأيديولوجيةاختلافمنالرغم

نجدتاريخهوأحداثنشأتهوتعليلالاسلاحمعالجةفىالشيوعية

فىالتبادلمننوعاأوواعتمادابلالمعالجةفىاتفاقاهناك

رغبةالماركسيةفالمدرسة.الإسلامبتفسيرالخاصةالرؤىاستخدام

وتطبيقهاالإسلامدراسةفىالبورجوازيةالمفاهيمتطبيقفىمنها

الإسالمدراسةنتائجبعضأنإتباتحاولت،(32)الماركسيةللمفاهيم

فىوانجلزماركسصوابعلىدليلاتقومالرأسمالىالغربفى
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الاستشراقاعتمدوقد.وجوهرهالإسلاعبنشأةالخاصطرحهما

الإسلامنشاةتفسرالتىوكايتانىلامانسدراساتعلىالماركسى

لشبهوالجغرافيةالمناخيةبالظروفمرتبطةماديةبتفسيرات

للتاريخالمادىالمتفسيرعلىأيضااعتمدتكما.(33)العربيةالجزيرة

لفهمكأساسالغربفىالمستشرقينبعضاعتمدهوالذىالإسالمى

قدالماركسىالاستشراقانالقوليمكن،الوقتنفسوفى.الإسلام

للتفسيرالأساسىطرحهفىالغربىالأوربىالاستشراقعلىأثر

فىالشيوعىالاستشراقتوسعحيثللالهسلامالإلحادىالمادى

عنبعيدااقتصاديةاجتماعيةكظاهرةللدراسةالاسلاحإخضاع

مطلقارفضاالشيوعىالاستشراقيرفضهاالتىالدينيةالأصول

.(34)الماديةالدنيويةوالمصالحالاجتماعيةللجذورشعاراويعتبرها

الأبعادفإنالشيوعىللاستشراقالعامالتأتيرهذاإلىوبالإضافة

واسعبشكلمستخدمةنجدهاالشيوعىللاستشراقالمميزةالثلاظة

"تحديد:هىالثالثمةالأبعادوهذه.الإسلامعنالغربيةالدراساتفى

ودراسة،العربيةوالخلافةالإسلاملن!شوءالاجتماعيةالممهدات

والفتوحاتالإسلامانتشارلازمتالتىالاجتماعيةالتغيراتطابع

الطبقىالأساسوتشكلنفسهاالمنظورعمليةوتحليل،الإسلامية

الخلفاءا")53(.لسلطة

التقاربمنعصراأنالخصوصهذافىنضيفكاأنويمكننا
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وذلكبالفعلبدأقدالشيوعىوالاستشراقالغربىالاستشراقبين

إلىالشيوعىالتحولوبدابةكأيديولوجيةالشيوعيةسقوطبعد

؟فىالشيوعيةالمدرسةسقوطلنابالنسبةيعنىوالذى،الغربىالنظام

المدرسةلهذهسابقاالتابعينالمستشرقينتحولوبدايةالاستشراق

كانتاوروبية-الغربيةالاستشراقيةالمدرسةوفكرلهنظمالأخذإلى

الإسلاميةالدراساتبطبيعةالآنالتكهنيمكنولا-أمريكيةاو

إلىيحتاجنالأمرالمنحلالسوفييتىالاتحادبلادفىومستقبلها

هذاتمثلالأسلامعنجديدةأعمالتصدرحتىالوقتبعض

)سابقا4ءالسوفييتىالاتحادفىالأيديولوجىالئغيير

نشأةتعالجنظريةأولصاحبرييسنر1.مالمستشرقوكان

معتمداماركسبمنهجمتأثراوتطورهالعربىالمجتمعفىالإسلام

فىالتحارىالمالرأسأهميةعنبوكروفسكىن.منظريةعلى

الماركسيةالمعالجةهذهمنرييسنروخرج.التاريخىالتطور

باعتبارهاالتجاريةالرأسماليةعقيدة8الإسلاحأنفىبرايهللإسلأم

حتىالسابعالقرنمنالعرببلادساداجتماعيااقتصاديابناء

.(36)رشعالئانىالقرن

التناقضاتمنالعديدفىالشيوعىالاستشراقوقوعويشير

الموضوعيةعلىالأيديولوجيةتاتيرإلىللإسلامتف!شيرهفى
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للنظريةقسرياإخضاعاالاسلامحقائقأخضعتفقدالعلضية.

دائرةإلىالأدياندائرةمنالإسلامإخراجالنتيجةوكانتالشيوعية

أحياناالإسلامفنجد.رابطيجمعهالاالتىالمتناقضةالأيديولوجيات

أوالتجارا"صغارأيديولوجيةأوالتجار"كبارا"أيديولوجية

"أيديولوجيةأو"جماعيةهجرة"حركةأو"الفلاحينا"أيديولوجية

التفسيرأتهذهيصفحينمصلوحسعد/دويصيب.(37)ااإقطاعية

منجماعةبينيدورذهنياحواراكونهاإلى"أقرببأنهاالمتناقضة

حولحوارإنهما.بشىءبعضإقناعبعضهميحاولالمتفلسفين

الواقعهذايخدملاإنهبلالواقععنمعزلفىيدورالواقعتفسير

اولاالنفسإقناعهوالحوارمنالأساسىوال!فله.يأبهولا

يسخرأنفىحقوله.(38)ااالآخرينن!وسفىالشكبذوروزرع

اتباعبوجوبنبراتهمعلتقومعنالتحليلاتهذهتصدرأنمن

المستشرقينلعملالوصفوهذا.الإسلاحدراسةفىالعلمىالمنهج

العملعلىزقزوقمحمود/دأطلقهالذىبالوضفشبيهالشيوعيين

السوفسطائيونبأنهمالمستشرقينوصفحينعامةالاستشراقى

لتصوراتيروجونالعلمعنبعيدةأيديولوجيةأصحالاالجدد"

.(39)علميةحقائقعلىتقوملاالإسكعنمعينة

وضوحاالشيوعىلالثستشراقالأيديولوجىالأساسويتضح

الاستشر)قفىالشيوعيةالمدرسةأنتجئهاالتىالدراساتفىقاطعا
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لثيديولوجيةتاماخضوعاالإسلامإخضاعتمحيثالإسلامعن

بماوتقويمهالإنسانىالفكردراسةلإعادةوضعتالتىالشيوعية

،أنالشيوعىالمستشرقعلىوكان.الشيوعيةافظريةمعيتناسب

والاجتماعىوالاقتصادىالسياسىالتاريختحليلفىالانسجاميحقق

يقولوكماالأيديولوجياتاريخميدانفىالمعقدةالعملياتدراسةمع

والمالزمالعلميةالأبحاثفىالتشعبهذا"أملىلاند:غ.ر

ىا.القديمالاستشراقأمامالجديدةالمهماتعموماللاستشراق

لمالتىالتاريخعة-الاجتماعيةللظاهراتماركسيةدراسةضرورة

الئاريخية-النظروجهاتمنتحليلهاوضرورة،السابقفىتدرهمما

انطلقتالأساسهذاوعلى.(40)ااوالأيديولوجيةوالاقتصادية

بالجذوريسمىماتقصىإلىالإسلاحعنالشيوعيةالدراسات

المحضةالدنيويةالماديةالمصالحعنوالكشف.للإسلامالاجتمامجة

الشيوعىالاستشراقرأىوفد.الدينيةالميثولوجياوراءالمستقرة

المجتمعفىالجديدةالتحولاتتعكسجديدةأيديولوجياالإسلامفى

.(14)العربى

الأوروبيتينالمدرستيناشتراكهىللجميعالواضحةوالحقيقة

الشيوعيةالمدرسةقدمتهالذىالهيمنةهدففىوالشيوعيةالغربية

الأوروبيةالهيمنةمنالشرفيةالشعولاتخليصباسمخفىشكلفى

للاستشراقالمباشرةالعلاقةوضحتهبينماوالأمريكيةالغربية
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خلكلالشرقيةللشعوبالغربيةالاستعماريةبالحركةالغربى

والع!ثمرينالخامسالمؤتمرأعمالتوضحأ!رىومرة.القرون

الشرقشعوبعلىالهيمنةإلىالشيوعىالتطلعهذاللمستشرقين

الاستشراقفنجاح.الغربيةالهيمنةمنتخليصهارايةتحت

المشكلات"صياغةفى"المستشرقيندورعلىمتوقفالمعاصر

والاجتماعىالقومىتحررهاأجلمنشعوبلصراعالأساسية

انيسعهلنالاستشراقإن..الاقتصادىتاخرهاعنوالتعويض

فىيصبحعندماإلاالنجاحعلىولاواسعاعتباركسبعلىيعول

الخطابفىالمرءويستشعر.(42))االشرقيةالشعوبمصالحخدمة

فىترىالتىالغربيةالأوروبيةالمروحنفسالشيوعىالاستشراقى

قادرغير،ذاتهعنالتعبيرعنعاجزابشرياكماالشرقشعوب

منإلىماسةحاجةوفى،خلاصهوتحقيق،نفسهتحريرعلى

فىوالاستعلاءالتميزروحبنفسيحسالمرءإنبل.يخلصه

الاستشراقىالخطابعنوالمعروفالشيوعىالاستشراقىالخطاب

تمئيلعنعاجزون"إنهمماركسبمقولةنذكروهنا.عامةالغربى

مديرغافوروف.جبتمثلهاوالتى.(43)اايمثلواأنينبغى،أنفسهم

مؤتمرأعمالبهااختتمالتىكلمتهفىموسكوفىالاستشراقمعهد

نعتبرالسوفييتالمستشرقينمعشر"إننا:يقولحيثالمستشرقين

شعوبنساعدأنوعيناعلينايمليهعمافضلا،العلمىواجبنامن
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وإننا.افضلمستقبلاجلمنصراعهافى،انقطاعدونما،الشرق

العميق،البلمىومنهجنا،العلميةونتائجنااكتشافاتنابانمقتنعون

تجرب!أكدتهاكما،صحتهالواقعأكدالذىاللينينىالماركسىالمنهج

علميةنظريةعلىمبنيةتجربة،الاشتراكيةبناءمضمارفىبلادنا

آسياشعوبيساعدأنشأنهمنذلككلبأنمقتنعونإننا.تقدمية

إحرازاجلمنوالأفعلالأفضلالسبيلالجادعلىوافريقيا

النظريةسقوطأنسوىهذاعلىتعليقمنلناوليس.(84)"التقدم

وعدمالشيوعىالاستشراقنظرياتكلسقوطإلىادىالشيوعية

صحتها.إثبات

حلا:لوالألدل!والعل!،.وس،"االاسئشلي:خاهسأ

فىانطالثاالاستشراقفىبالأيديولوجياالعلميختلطهكذ)

نامنذبالعلمالأيديولوجيةا!ظطمنبالذاثالشبوعيةالمدرسة

بينوميز.المذهبأوللنظريةمرادفةالأيديولوجيالينينجع!

تقابلالأولىاعتبارفىالأيديولوجياتمنوغيرهاالآيديولوجيا

استخدامأنوالحقيقة.(4")المطلقةوالطبيعةالموضوعيةالحقيقة

الفكرعلىعلميةصفةإضفاءإلىيهدفالأيديولوجيابواسطةالعلم

والموضوعية.العلمبإسممواقعهاتحصينإلىتحتاجفالأيديولوجية

مستخدمةأيديولوجيةالاستشبراقاعتبارإلىالدارسينبعضويميل
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الإثنىالمحتوىإنالأمرانى.حسن/ديقولذلكوفى.للعلم

لنايفسرالاستشراقيةالدراساتلبيمد!كانالذىالمركزى

تلكتقدمهاكانتالتىالعلميةللمنجزاتالأيديولوجية*الطبيعة

لعلبقولهللاستشراقالأيثيولوجىالتوجههذاويؤكد،الدراسات

اسلوبالاستشراقيةالدراساتعلىالأيديولوجياهيمنةمظاهرمن

ليضفىالإسلا!تاريخفىالشاذةالظواهرعنيبحثالذىالانتقاء

هذهالاسالل)64(.حضارةلروحمم!بهةويعتبرهاالبطولةسمةعليها

الروسىالمستشرقتعبيرحدعلىالتقدميةالعلميةالنظرة

للعلممستغلاشمولياأيديولوجياموقفأتملرإنماغافوروف

هذهاتخذتولقد.الأيديولوجيةلخدمةالعلميةوللمنهجية

علمبأنهاوصفتالتىالعلميةالاشئراكيةاسمالعلميةالايديولوحية

هذاخليلالدينعمادوينقد..وحتميةتاريخيةوحقيقةمجرد

منهائلةمجموعةعلىيحتوىبأنهللنظريةالعلمىالئصميم

نتجوماوبتطبيقانهاإليهاقادتالتىالبحثوبمناهجالتناقضات

المنهجالتزامعنبالنظريةانحرفتومعطياتنتائجمنعنها

التىوالأفكارالمذاهبسائرعلىالحكمفىالصحيحالعلمى

الإسلامراسهاوعلى،المشكلةلحلالاحتماعيةبرامجهاطرحت

تناولخليلالدينعمادويصفورجعيتها.بظنيتهاويحكمون

دراسيةكحالةالإسلامفىالاجتماعيةللمسألةالشيوعيةالدراسات
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بضرورةوينادىالجادالبحثومسئووليةالعلمروحعنبعيدبأنه

منقدربأكبرالمجردةالحقائقإلىيصلموضوعىمنهجاعتماد

العلحباسمالأكافيبفيهطغتمجالفىوالأمانةالصدق

بأنهاللابسلاممعالجتهافىالشيوعيةالمدرسةويصف.والمنهجية

فيهاتفسرأنتريدوالمؤلفاتالأبحاثمنبركامالناسسكلى"تطلع

المفصلولمنهاجهاالقبليةلمخططاتهاتخضعأنعلىكلهتاريخنا

التاريخهذاوقائعمنفتقبلوإنكلزماركسيدىعلىسلفا

كلوتزوروتزيفوترفض،المادىالقياسمعينسجمماومعطياته

انتقائهفىممارسأسلولاوهو،المقياسهذاعنوينأىمايند

عنبعدهفىخاطئامنهاجاوتحويرهتزييفهولهىاللاموضوعى

الاستشراقيةالمناهجأكثرمنالجادالبحثومسئوليةالعلمروح

.(47)تاريخهعلىوحقدالالشاللكراهية

الاستشراقفىوالأيديولوجياالعلمبينالخلطهذاوبسبب

فىكعلمالاستشراققبولالمسلمينالمتخصصينبعضرفض

الذىزقز!قالدكتورالراىلهذا.المتبنينأهمومنللاطسلام،در)سته

"إنعلمبأنهوصفهر)فضاأيديولوجيةكونهفىالاستشراقحدد

وإنما،علمىمقياسبأىعلماليسللإشلامدراستهفىالاستشراق

تصوراتترويجخلكهامنيرادخاصةأيديولوجيةعنعبارةهو

التصورالاهذهكانثإذاصكماالنظربصرفالإسلامعنمعينة
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.(48)وافتراءاتأوهامعلىمرتكزةأوحقائقعلىقائمة

قديمابالسوفسطائينحديثاالمستشرقينزقزوقالدكتورويشبه

فإذاقديماالسوفسطائيونيفعلهكانبمايذكرنااوهذاا:يقولحيث

منهمالشواذبعضإلاللإسلامدراستهمفىالمستشرقينوصفنا

عليهمنتجنلمبذلكفنحنالجددالسوفسطائيونبأنهموصفناهمإذا

الدراساتإن11:نقولأنيقتضيناالإنصافولكن.الإطلاقعلى

كلماالإسلاميةالعقيدةمجالاتعنبعيدةكانتكلماالاستشراقية

.(49)ااالتحاملعنوأبعدالموضوعيةإلىأقربكانت

الرؤيةفىازد!واجيةإلىالأخيرةالفقرةهذهوتشير

معهتتعاملوعقيدةكدينالإسلاحمعتتعاملحينفهىالاستشراقية

فكرايمئللأنهعليهوتتحامل،فترفضهالأيديولوجيةمنطلقمن

اوكحضارةمعهتتعاملوحين،الاستشراقيةلثيديولوجيةمضادا

فيقتربالموضوعيةإلىالاستشراقيميلالعقيدةإطارعنبعيدا

تعدالاستشراقيةالرؤيةفىالازدواجيةهذهأنوالحقيقة.العلممن

لافهو.الاستشراقمنهايعانىالتىالهويةأزمةأسبابأحد

فصلوبدونتتجزألاكوحدةبالذاتالإسلاممعيتعاملأنيستطيع

الأيديولوجيابينالخلطأنفىولاشك.وحضارتهالإسلامبين

فىالاستشراقىالفشلهذاعنمسؤولالاستشراقبنيةفىوالعلم
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التىالعلميةغيرالصبغةعنمسؤولأنهكماالإسلاعمعالتعامل

الإسلام.حولالاستشراقيةالكتاباتمعظمبهاتتصف

يقولحيثالنتيجةنفسإلىالسامرائىقاسمالدكتور/ويصل

بين"الاستشراقالاستشراقعندراستهلنتيجةموجزتلخيصفى

بنتيجةنخرجأننستطيعسبقماكلمنوالافتعالية":الموضوعية

مظاهرهضروبتباينالاستشراقماأنوهىبالبساطةتشمم

قائلا:ويضيفما.()ةالصرفالعلملأجليكنلموأعلامهودراساته

هذابعدوهمالملائكةصنفكامنمايومفىالمستشرقونيكن"لم

الإنسانى،أوالسياسىأووالدينىالعرقىاعتقادهمنهمولكل،بشر

المبشر،ومذ!مالقسيسمنهموانذلككلمنيخلومنمنهماناو

الشيوعى،منهموأنالرأسمالى،منهمواندين،بكلالملحدومنهم

لاإنسانيةميولهىإنماالميولهذهكلإنالاشتراكىمنهموان

البشر.منعرقاوالأجناسمنجنسعلىتقتصر

النزعاتلشتىخاضعونبشرأنهمعلىتوكيدذلكبعدوهى

النزعاتلهذهتبعابخفوتأوبشدةتظهرالميولهذهوكل،البشرية

المنشورةغيراوالمنشورةمحاضراتهمأوكئاباتهمفىالنفسطة

أوتقليديةمفاهيممنورثوماو!ضارتهبيئتهإلىمشدودوكلهم

"دراسةبضرورةالتحليلهذامنالسامرائى/دويخرج.(51)مكتسبة

-261-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


إذاايضانخطئوأننا،والشخصياتالأفرادأساسعلىالاستشراق

الذينأولئكتضمالنتيجةهذهلأنعاماحكماالنتيجةهذهقررنا

هناومن،والمعرفةالعلملأجلالعلمصوامعفىالانزواءآثروا

عامكتياريدرسلاأنيجعاالمختلفةبتياراتهالاستشراقانأرى

اساسعلىالمستشرقونيدرسأنأرىبل،عدائيةظاهرةأو

.(25)ااالشخصياتوادلأفرا
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الثانىالفصل

والنصرانيةاليهوديةالمدرستينتدهور

الأيديولوجياتوسقوط
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الثلألىالفصل

والنصرانيةاليهوديةالمدرستينتدهور

الأول

أولأ:تح!صا!

للالدلنلةةل!نا

1،0!لئ

:،"الهنمر

سفهط،انلةالد"دلة

مننوعايلاحظالاستشراقلتاريخالدارسانشكلا

جناحهافىالاستشراقيةالحركةاصابالذىوالتدهورالضعف

بالقضباياتعنىحركةإلىالمعاصرتإريخهافىوتحولهاالدينى

علىوالاقتصادىالسياسىالصراعوقضايا،والاقتصاديةالسياسية

ببضفيهينظرالذىالوقتوفى.التقليديةالدينيةالدراشاتحساب

علنيا.لاستشراقيةالدراساتمسيرةفىالتحولهذاإلىالدابىسين

العالمواقععلىبتركيزهاالدراساقيهذهفىالتطورمننوعأنه

تبهورإلىمؤشربمثابةالتحول.هذاآنجرفريقيعتبرالإسلا!ى

ر..-؟!.".!".اثبماالاسعشبر

عل!ى.حايقتين:يؤكدوسطابموقفا.ابمؤقفينني.ذه.بمنونتخذ!

الاسابئالعالمبواقعمهتماكانخلا-دائفا،!أبدا،الإستبشبرإقأنا؟ولى

مبراحلهافىالاستبشر%قيةالدراساتإنبليالبئاقغهبق!.مجن..يغفلي!لبم
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،الاهتمامهذاتعكسالطويلالاستشراقتاريخوفىالمختل!ة

الإسلا!مىالعالملأوضاعووضفتاريخذاتهحدفىفالاستشراق

أعمالفىينظرالعصور.ومنمرعلىبالغربعابتهتهفىخاصة

بواقعالانشغالهذايرىالأخيرينالقرنينخلكلالكبارالمستشرقين

وفىبل،المستشرقينهؤلاءأعم!فىواضحاالإسلامىالعالم

يسمىماوحتىتقلدوها،التىوظائفهموفى،المختلفةأنشطتهم

مسيرةعلىشكبلاسيطرتالتىالقطريةأوالإقليميةبالدراسات

والتقليدى،القديمالاستشراقفىاصولهالهاالمعاصرالاستشراق

الثلاثةالقرونخصالعالميةالاستعماريةبالحركةارتبطوالذى

وأقطارأقاليمبالدراسةتتناولاستشراقيةاعمالفصدرت،الأخيرة

إمكاناثوظفمعينمستعمرببلدمرتبطةبعينهاوإسلاميةعربية

الإسلاميةالعربيةالبلادواقعوشمجيلوصفتجاهمستشرقيه

بالاستشراقيسمىبمامرتبطأمروهوله.التابعةالمستعمرة

وحديئا.قديماوالاقتصادىالسياسى

الاستشراقمسيرةفىالتحولهذاأنعلىنوافقلاأنناكما

لافكريةكحركةفالاستشراقوالانتهاء،التدهورإلىبهسيؤدى

حركةيمئلفهونفايته.إلى"المؤدى.بالتدهورعليهالحكميمكن

الفكزفىومؤثرة"له،ومحركةالغربىالفكرفىمتداخلةقوية

الصزاعبانتهاءمزتبظالاستشراقوانتهاء.معهومتفاعلةالشرقى
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خ!سةعنعمرهيزيدجديدقديمصراعوهو.والشرقالغرببين

فهوله،قريبةنهايةتصوريمكنولاالزمانمنقرنا،وعشرين

الوقت.نفسفىلهومحركعنهومعبرالصراعلهذاملازم

بهويةمرتبطهناعنهنتحدثالذىفالتدهورولذلك

تدهوراباعتبارهأوالاستشراقبنهايةارتباطهمنأكنزالاستشراق

التقليدىالاستشراقأنأحدينكرفلا.النهايةهذهإلىمؤديا

العقيدةبينهاومن،الشرقعقائدبدراسةيهتمدينىاستشراق

بالقرآنالتقليدىالاستشراقىالاهتمامكانهناومن،الإسلامية

الإسلامية،والعقيدة،النبويةوالسيرة،النبوىوالحث!يث،الكريم

واللغة،،الإسلاميةوالحضارةوالتاريخالإسلامىوالفقه،والشريعة

والفرقالإسلاميةوالفنونوالآدابواللخات،العربىوالأدب

فىتقليديةاعتبرتالتىالمجالاتمنذلكوغيرالإسلامية

الاستشراقية.الدراسات

عنالدفاعإلىيهدفدينىاسثشراقالكلاسيكىفالاستشراق

علمياهجوماالإسلامعلىالهجومطريقعنوالنصرانيةاليهودية

بيئاتهوفى،الأساسيةمصادرهفىالإسلامعلىالتعرفإلىيهدف

ضدوالنصرانيةاليهوديةالغربديانتىعنالدفاغأجلمنالواقعية

العالمفىالإسلامىالانتشاروضدالإسلامىالدينىالنقد
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.الغربيعتقدكماالغربىللعالمالإسلامىالتهديدوضدالنصرانى،

شديدةلأزمةتتعرضالتىهىلالثستشراقالدينيةالهويةهذه

الإسلاخ!فيهايشمبلالمأزمةوهى.للاستشراقالمعاصرالتاريخفى

ىأالأوروبيةالقارةداخلمنفكريةعواملفيهاشمببتمابقدر

فىهىالدينىالاستشراق،أزمةإن.(53)نفسهالغربداخلمن

فىوالنصرانبةاليهول!يةأزمةنتائجمنأساسيةنتيجةالحقيقة

النهضةعصرمنذوالنصرانيةاليهوديةأزمةبداتوفد.الغرب

بعدفيماواعتبره،للعقلالعنانأطلقالذىالتنويروعصرالأوربية

للنقدخاضعأشئكلواعتبر،الانسانيةللمعرفةالوحيدالمصذر

"المقدسة".والكتبوالعقائدالدينذلكفىبماال!قلى

بدراسةيتعلقفيمانقدىاتجاهالغربفىتطورفقدولذلك

النشوءبنظريةتأثر-والمسيحيةاليهوذيةوبخاصةتالأديان

تطوربمراحلضرتتاريخيةظواهرالأديانأنويرى،والتطور

خضعتتطورهامراحلوفىؤضجها..الحالى.،إلىوضلتأنإلى

وبتطبيق.ؤالاجتماعيةوالاقتصاديةالتماريخيةلما!علالتأثيرالأديان

المستمرتطوزهماإتباقيوالنصرانيقماليهوديةعلىالنظريةهذه

المختلفة.التاريخيةالع!امليبفعلىللتغييروخضوعهماالتاريبئحفى

اليهوديةوالمذاهبالفرقفسصرتالنظريةهذهضوءوفى
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النصرانية.وتاريخاليهوديةتاريخخائلطهرتالتىوالنصرانية

خصوالنصرانيةلليهوديةالتاريخيةالنقديةالدراسةتمكنتوهكذا

الثوابتوهزالثيانتين،هاتينزعزعةمنعشرالتاسعالقرن

هاتينعقائدبعضتوافقعدموإتباتعليها،قامتاالتىالثينية

منكتيرفىالعقلمعوتعارضهابلالعقلمعطياتمعالديانتين

اليهوديةهجرإلىالعقلانيينمنبكثيردفعالذىالأمر،الأحيان

ومعطياته.للعقلمنتصرينوالنصرانية

مقتل.فىالدينىالاستشراقالتطورهذاأصابولقد

منبداية-المستشرقينبعضانطلا!عنالنظروبصرف

الاسلامعلىالتاريخيةالنقديةالنظريةئطبيقإلىجولدشميهر-

شأنفىإليهاالتوصلتمالتىالنتائجنفسإلىالوصولإلىهادفين

وذلك،الدينوفلاسفةالأديانمؤرخىيدعلىوالنصرانيةاليهودية

نشلتهإثباتعنفضلاالتاريخفىوتطورهالإسلا!تاريخيةلإثبات

فقدهذاعنالنظربصرفنقول..عليهسابقةدينيةبعواملالمتأتزة

والنصرانية،لليهوديةالتاريخىالدينىالنقدبنتائجالمسشرقونتأئر

تبنىإلىالنصرانيةأوباليهوديةمؤمنينمنمنهمكبيرعددوتحول

فلصبحواالإيمانحظيرةعنبهمابتعدتصارمةعقلانيةاتجاهات

بعضهميصبرولم.العقلوافقماإلاالدينمنيقبلونلاعقلانيين

نتلئجمنكنتيجةسائدةكالحاالتىالعلمانيةفتبنواالموقفهذاعلى
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البابويةبينالقديمالصراععنوالناجم،الدولةعنالدينفصل

ضحيةبعضهموقعكما،الوسطىالعصورفىوالامبراطورية

مادةأنهعلىالدينمعومتعاملينولللوهية،للدين.رافضينا!حاد

اللمسكأوبمعطياتهالإيمانعنبعثداالععلىوالنقدالعلمىللبحث

قدفرضياتواعتبارهاالمعطياتهذهفىالشكمنوبادئينبلبها،

العلمىالنقدلمبادئذلكفىخاضعينتثبتلاأوصحتهاتتبت

سلبية.اوالجابيةنتائجمنإليهتؤدىوماالصارم

فقدالاستشراقدوائرداخلالتاريخىالنقدىالتطورهذا

أنفهممهمواعتبرواوالنصرانيةلليهوديةالدينىالحماسأصحابه

نجحأنبعدالإسلا!علىعلميةنقديةنظرياتيطبقونعلماء

والنصرانية.اليهوديةتاريخيةإثباتفى-وبعضهمبلزمالؤهم-

منالأساسىالهدفهوواللصرانيةاليهوديةعنالدفاعيعدولم

الدوائربعضداخلعدافيماللاشلامالمستشرقيندراسات

اليهودالمستشرقيندائرةهد!القوميةالتوجهاتذاتالاستشراقية

المهتمينالنصارىالمستشرقينودائرةللصهونية،المتبنين

بعضمطرخاصةرئ)ودفىمحصورينأصبحواوهؤلاء.بالتنصير

الدوائروبعضللتنصير،بالنسبةالكنسيةوالمؤسساتالمراكز

صهيونية.لمؤسساتوالتابعة7المستقلهاليهودية
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دماخلالتاريخىالنقدىالتطورهذانتائجأبرزفمنولهذا

التىالثينيةلفويتهالدينىالاستشراقفقدانوالمسيحيةاليهودية

علئوالنصرانيةاليهوديةعندفاعاالإسلا!علىالهجومإلىدفعته

فىالدينيةالتقةالمستشرقونهؤلاءفقدأنبعد،العقيدةمستوى

يطبقونعلمانييناحرارنقادإلىوتحولوا،والنصرانيةاليهودية

اليهوديةعلىتطبيقهاسبقنقديةعلميةنظرياتالإسلامعلى

هاتينتاريخيةإثباتفىالحاسمةنتائجهاوثبتتوالنصرانية

الإسلاح.معالنتائجنفسإلىالوصولإمكانيةفىمعتقدينالديانتين

ولكندينيةومبادئثوابتدراستهمفىتحركهمتعدلمالحقيقةوفى

وإخضاعه،وتحليلهالديننقدعلىالعلمبقدرةالمانيحركهم

المانويحركهم،الظروفلهذهوفقاوتفسيرهالتاريخيةللظروف

للعلمانيةوتبنيهمالدينحقائقفىشكهمعنفضلاالعقلبانتصار

اليهوديةعنالدفاعقضيةعنبهمابتعدالذىالأمروا!حاد

والنصرانية.

فىوالنصرانيةلليهوديةالدينىالتدهورهذامظاهرأهمومن

النقدلمبادئوالجديدالقديمبعهديه"المقدس"الكتابإخضاعالغرب

إتباتأيضأتموالنصرانيةاليهوديةتاريخيةتبوتفبعد.العقلى

الحكمبتاريخيتهاوالمقصود.والنصرانيةاليهوديةكتبتاريخية

تأليفهاتمإنسانيةكتبولكنها،الوضعإلهيةكتباليستبأنهاعليها
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خروكتابتهاإثباتتمالتوراهحالةوفى.السنينمنالمئاتخرو

والتغيير،،والحذفبالإضافةالانسانيةاليدإليهاتمتدعامالف

عصروحتىالسلاععليهموسىعصرمنذوالتبديلوالتحريف

القرنمنتصففىالتوراهنصتثببتإليهينسبالذىالكاتبعزرا

الميلاد.قبلالخامس

اليهودعند"المقدس"الكتابدراسةفىالنقدىالاتجاهويعود

الإنسانيةالذراساتتبنتهالذىالعامالنقدىالاتجاهإلىوالنصارى

نتاجمنأنهعلىالقديمالأدبكلإلىنظرتوالتى،الغربفى

الكتاباتبينالقثيمالحاجزأزالتوبالتالى،الإنسانيةالثقافة

غيرأوامقدسةا-الكتاباتفهذه.المقدسةغيروالكتابات"المقدسة

وفىوطموحاتهالإنسانىالفكردرجاتأقصىعنتعبير-مقدسة

إلىالأحرارالنقادونظر.والأصالةالعمقمنمختلفةمستويات

بواسطةوالنقدللدراسةقابلدينىأدبأنهعلى"المقدس"الكتاب

وقد.القديمالأدبكلعلىالمطبقةالعلمىالبحثمبادئنفس

والتى!ية!4!ساكذحةم!ح3!هثالأعلىالنقدباسمالمبادئهذهعرفت

منالثانىالنصفمنذ"المقدس"الكتابدر)ساتعلىسيطرت

الكتالنماتحليلعلىتشتملوهىالميلادى.عشرالتاسع،القرن

ب!دفيماموضوعيةوتاريخيةأدبيةمناهجاستخدامبواسطة"المقدس"

علىوالتعرف،"المقدس"الكتابلأسفارالداخليةالبنيةتحديد
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صعرفةوكذلكالأسفار،لهذهالمختلفةللأجزاءالحقيقينالمؤلفين

الغايةأماظلكها.فىالأسفارهذهانتجتالتىالتاريخيةالظروف

لأدبالتاريخىالتطوربناءإعادةفهوالتحليلهذامنالنهائية

هذهفىالمسجلالروحىالتاريخفهمالنهايةوفى،"المقدس"الكتاب

.(54)الدينىالأدبلهذاالحقيقىوالمعنىالأسفار

هذهقدسيةمسألةطرحإلىالنقدىالاتجاههذالجأوقد

واتباعحولها،الموروثةالتقليديةبالآراءالتأئروعدمجانبا،الأسفار

التاريخية،الدراساتفىفعاليتهأثبتالذىالحرالبحثاسلوب

والتىالعلمىالبحثفىالعلميةالروحظهورعليهساعدوالذى

التحليلىوهوالنقدية"المقدسا"الكتابدراساتإلىفنيابعداأضافت

الصغرىأجزائهالمعرفةالمقدسالكتابأسفارلبنيةالدقيق

العلمىالمنهجئطبيقأدىوقدمنها.بنيتالتىالأدبيةووحداتها

منالرغمعلىمركبكتابالتوراةأناكتشافإلىالأدبىللتحليل

مصادرعلىتشتملوأنها،التوراةوحدةعنالموروثالاعتقاد

مختلفةأساليبوتعكس.(55)مختلفةوأزمنةأصولمنعديدة

تموهكذا".متباينةوأدبيةلغويةعصورإلىتنتمىمميزةوعبارات

دراسلتمج!فىنقدىإنجازكأهمالتاريخىالتطورمفهومإثبات

المقدس""االكتابلأسقارالإنسانيةالأصوليتبت"المقدس"الكتاب

اليهوديةالدينيةالدوائرزعمتهالذىا!هىمصدرهاويرفض
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والكنسية.

هذهعنبعيداكانالاستشراقأنالبعضيتصوروربما

والنصرانيةاليهوديةالدينيةالدراساتمجالفىالنقديةالتطورات

وعلى."االمقدس"9للكتابالموضوعيةالنقديةالثراساتمج!وفى

وربماالنقديةالمعركةقل!فىالاستشراقكانفقدتماما،العكس

فىالأساسيةالعناصرأحديعتبرالاستشراقأنقلناإذالانغالى

نشةفقد"المقدس".للكتابالتحليليةالتاريخيةالنقديةالمدرسةتكوين

أحضانفى"المقدس"الكتابدراسةفىالحرالليبرالىالتيارهذا

الطريقمهدوالذى،للكاثوليكيةالمعارضالبروشعتانتىالمذهب

استعانوالذىتفسيرها،وحرية"المقدسة"لملكتبالحرةللدراسة

الكتابمحتوىوتفسيرفهمفىالعربيةبينهاومنالساميةباللغات

لدراسةالمقدسةالأراضىإلىالبعثاتأرسلوابذى"المقدس"،

ولذلك.المسيحية!هورشهدتالتىالمناطقوجغرافيةتاريخ

تجاهالبروشمتانتيةفعلردتعتبرالمقدسللكتابالنقديةفالحركة

فمنعثالمقدهمما""االكتابأسفارالكاثوليكيةبهاأحاطتالتىالأسوار

.تفسيرهوحريةتداوله

المهتمينالمستشرقينمنكبيرعددينتمىأنبغريثاوليس

بغريب.ليسبل.البروشمتانتىالمذهبإلى"المقدس"الكتاببدراسة
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الكهتاب"انقدمدرسةتأسبسفىكبيردورللاطستشراقيكونأن

هذاوفىإنشائها.عنالأولالمسؤوليكنلمإن"المقدس

بدراسلتهالمعروفوزنفلهايوليوسالمستشرقيتربعالخصوص

نقدعلمنشأةعنالمسؤولينالعلماءقمةعلىوالإسلاميةالعربية

المدرسة،لهذهالأولالمؤسسفهو.الغربفى"المقدس"الكتاب

القديمالعهدنقددراساتحقلفىمستمرايزاللامدرستهوتأثبر

الاسلامىبالتراثوزنلفلهاصلةوجودمنولابدالجديد.والعهد

فىالمقدسالكتابنقدلمدرسةوتأسيسهوالأناجيلالتوراةنقدفى

اعمدفىدقيقعلمىبحثإلىيحتاجمهمموضوعوهو،الغرب

الأصولعنللكشفالإسلاميةمصادرهوفىالنقديةوزنفلها

القديم.العهدنقدفىلنظريتهالإسلامية

منوالتاريخىالدينىالنقدمناهجالمستشرقونهؤلاءنقلوقد

والإسلاميةالعربيةالدراساتمج!إلى"المقدس"الكتالانقدمجال

همإليهاتوصلواالتىالنتائجنفسإلىالوصولإلىهادفين

ينطبقماانمعتقدين"المقدسالكتاب"انقددراساتفىواقرانهم

الكريم،القرآندراساتعلىينطبقالجديدوالعهدالقديمالعهدعلى

هذاومتل،الاسلامعلىينطبقوالنصرانيةاليهوديةعلىوماينطبق

اليهوديةعنالدفاعالأساسىهدفهيكنلمالمستشرقينمنالفريق

والنصرانية،اليهودية"المقدسة"الكتبعنالدفاعولاوالنصرانية
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والدينىالتاريخىللنقدالمنهجىالتطبيقالأساسىهدفهمكانإنما

وكتابهالإسلامإنسانيةإثباتهدفالكريموالقرآنالإسلامعلى

عنالدفاعمسألةعنمستقلهدفوهومنهما.كلوتاريخية

اليهودالمستشرقينمنآخرفريقتبناهاوالتىوالنصرانيةاليهودية

الكتابنقدبمدرسة"مباشرةصلةلهمليستالذينوالنصارى

فىلفعاليتهانظرامنهجيتهاستخدامإلىبعضهماتجهوإن"المقدس

.والقرآنالإسلامنقدفىفعاليتهافىواعتقدواوالأناجيلالتوراةنقد

الخاصةالنقديةالدراساتفىالتطورهذاأنفىشكولا

نظرةعلىتأثيرهلهكان"المقدسة"اوكتبهماوالنصرانيةباليهودية

الإسلام.ضدوالنصرانيةاليهوديةعنالدفاعىوموقفهالاستشراق

اتسمتقدالإسلامدراسةفىالوسطىالعصورمرحلةكانتفإذا

الذىالأمرللنصرانيةمهددكخطرالإسلاعضدالدينىبالتعصب

المرحلةفإنتشويههأجلمنالإسلا3علىالعقدىالهجومإلىادى

الليبرالىلئجاهوتطويرهالبروتستانتىالمذهببظهوربدأتالتى

المعرفةواستخدام"المقثطمررا"،الكتابونقدالكاثوليكيةنقدفىالحر

تاريخعلىوالتعرفالمقثس""الكتابتفسيرفىالاستشراقية

أنعنفضلاالاستشراقمسيرةعلىأثرتقدفلسطينوجغرافية

العهبدراساتفىفلهاوزنأمثالالكبارالمستشرقينبعضانهماك

فىالنقدىالاتجاهنفستطبيقإلىاهتمامهمجذبقدوالجديدالقديم
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الإسلا!ية.الثراسات

اليهوديةعنيدافعيكنلمبأنهالاتجاههذاعلىالحكمويمكن

العصورفىالسابقةالمرحلةفىالحالكانكماوالنصرانية

الجديدةوالتاريخيةالنقديةالعلميةالمناهجيطبقكانإنما،الوسطى

بدأواوأنهمخاصةالدفاعىالهدفعنبعيداالإسلامدراسةعلى

منأضعفمماوالنصرانيةاليهوديةعلىالمناهجهذهبئطبيق

علىعوملتالتىالمقدسةبكتبهاالخاصوالموقفالديانتينموقف

الث!يانتين.تطورعصورعنمعبرإنسانىنتاجأنها

التدهورهذازادالمعاصرةفترتهفىالاستشراقدخولومع

المستشرقينمعظموانقلبوالنصرانيةلليهوديةالدينىالوضعفى

شرحهويحاولون،الإسلامإلىدينيةغيرنظرةيتبنونعلمانيينإلى

،الجديدةالتقافيةخلفيتهممعيتناسبعلمانياشرحاوتفسيره

وتوجهاتهمالعقلانيةنزعتهممعتتناسعاعقليةمناهجويطبقون

تنشأكظاهرةالدينإلىالنظرفىالاجتماعيةالعلومبمناهجالمتأثرة

وهكذا.والاقتصاديةالاجتماعيةللمؤثراتوتتعرض،وتتطور

عنالدفاعىالهدفويضعفللاطهممتشراق،الثينيةالأصولتضعفا

الإسلامعلىالهجومهدفأيضاويضعف،والنصرانيةاليهودية

سلبيةبنتائجأتتقدعليهالجديدةالنقديةالمناهجتطبيقأنرغم
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وقد.نصرانيةأويهوديةأغزاضاتخدملاسلبياتهامعلكنها

المستشرقيندائرة:دائرتينفىالدفاعيةالأهدافهذهانحسرت

صهيونية،قوميةلأهدافالإسلاميهاجمونالذين*الصهاينةاليهود

الكناش!داخلأيضاانزوواوهؤلاءالمنصوينالمستشرقينودائرة

بالتنصير.العاملةاللاهوتيةوالدوائرالتنصيريةوالمؤلسمات

لهأننوىالمعاصرالاستشراقعلىالمسيطرالتطورهذا

الحديثتاريخهفىللاستشراقبالنسبةالهويةازمةفىكبيرادورا

الهويةوبرزت،للاطستشراقالدينيةالهويةضعفتحيثوالمعاصر

الإقليميةالدراساتنشأةفىشمببتوالتىوالافتصاديةالسياسية

المعاصرةالقضاياولمعالجةواقتصاديةسياسيةلأهدافوالقطرية

سمةكانتالنىالتقليديةالدينيةوالمجالاتالموضوعاتوإهمال

.التقليدىالاستشراق

لةاأ.صة50دحلاتالألدط"ثلأليآ:

الاتحصافلة:

غربيةايديولوجياتلعدةالاستشراقتبعيةأنفىشكلا

هذهلتعرضنتيجةمئعددةلأزماتعرضةفكريةكحركةتجعله

أوالجاباهويتهاعلىتؤثرالتىالتغييرمنلموجاتالأيديولوجيات

الأقلعلىأوالاستشراقعلىالتغييرهذانتيجةوتنعكسسلبا.
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رؤيةتتبعالتىالاستشرافيةالمدرسةأوالأيديولوجىالجناحعلى

عرضةويجعلهاالاستشراقيةالهويةعلىيؤتزبمامعينة.ايديولوجية

التبات.وعدمللتغير

لهسيكونالذىالأيديولوجىالتغيرعلىواضحمثالولثينا

الشيوعيةالمدرسةوهىألابعينهااستشراقيةمدرسةعلىتأثيره

بمدارسهاالشيوعيةسقوطعصرحاليانعيشفنحن.الاستشراقفى

التحولطهذاأيضاونلاحظ..الخ.والاشتراكيةالماركسيةالمختلفة

علىالرأسماليةالغربيةالأيديولوجيةإلىالشيوعيةالأيديولوجيةمن

إلىبالاتجاهوذلكوالسياسيةوالاجتماعيةالافتصاديةالمستويات

والاتجاه،الغربيةالاقتصاديةبالنظموالأخذالرأسمالى،السوقنظام

الحياةنظمإلىسابقاالسوفييتىالاتحادفىالحياةشكلتغييرإلى

السياسىبالنظامالأخذإلىالاتجاهوكذلك،الغربيةالاجتماعية

الديمقراطى.النظاموهوالرئيسىشكلهفىالغربى

للفكرالسريعالسقوطوهذاالشاملالأيديولوجىالتحولهذا

تبنتالتىالفكريةالمؤسساتكلعلىالمباشرتأتيرهلهالشيوعى

التىالشيوعىالاستشراقمؤلسهممةبينهاومنالشيوعيةالأيديولوجية

الشرقشعوبدراسةفىتطبقفرنمنيقتربلماظلت

المبادئمنتنطلقعلميةرؤية-الإسلاميةالشعوفيوبخاصة
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نقطةمنالعالمواديانوحضاراتتاريخوتفسرالشيوعيةوالأفكار

والدراسلتالكتبمنضخماكمالناأنتجتشيوعيةفكريةانطلاق

الشيوعية.النظروجهةعنتعبرالتىوالوثائقوالتقاريروالأبحات

ماهو:الاستشرافىالفكرساحةعلىالآنالمطروحوالسؤال

سقوطهاتأثيروماالاستدشراق؟فىالشيوعيةالمدرسةمصير

العلمبينتجمعكحركةالاستشراقهويةعلىالمفاجئ

وضحناكماالشيوعىالاستشراقمستوىعلىخاصةوالأيثيولوجيا

الاستشراقمسيرةنتوقعأنلناكانوإذا.السابقةالصفحاتفى

مناليومنشاهدهاالتىللظواهروفقاالمستقبلفى)سابقا(السوفيئى

السياسيةالمستوياتعلىالغربىال!كرىالنظامإلىالتحول

سيخضعالشيوعىالاستشر)قإنفنقولوالاجتماعيةوالاقتصادية

الرؤيةعنالتنازليتمحيثالغر!إلىالعامالتوجههذالنفس

وعنودياناتها،الشرقشعوبوحضاراتلتاريخالشيوعية

الاستشراقىبالمنهجوالأخذالرؤيةهذهعننتجتالتىالتفسيرات

فىناخذانوعليناوتقافاته.الشرقشعوبدراسةفىالغربى

فىالاستشراقصياغةفىتأتيرلهاسيكونعواملعدةالاعتبار

العوامل:هذهأهمومن.المنحلالسوفيتىالاتحاد

الجديد*لالثسئشراقكاساسللدينالمعاديةالانطلاقنقطةاختفاء01
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سدابقا.السوفيتىللاتحادتابعةكانتالتىالدولمجموعةلدى

بينهامنالداخليةالعواملمنعددالجديدالتوجههذاويؤيد

فىممثلةالسابقةالسوفيتىالاتحاددولإلىالأديانعودة

الدراساتسيوجهالذىالأمرواليهوديةوالاسلاحالمسيحية

رفضمنسابقاالوضععليهكانلمامضادةوجهةالاستشراقية

أصبحتوالأديانللدينشيوعيةتفسيراتومن،والأديانالدين

فىالمقبلةالسنواتخصالدينىالمدانتشاربعدمقبولةغير

الاتحلددولتوزعالعواملهذهبينومن.العالممنالجزءهذا

الدينينبينالموزعةالدولمنعددإلىسابقاالسوفيتى

لاجماعاتأويهوديةأقلياتتواجدمعوالمسيحىالاسلامى

منيكونوربما.الأديانمنالقديممؤقفهاعنتتخلىلندينية

منالمسيحيةالبالطفىالاستشراقىالتراثيستمرأنالطبيعى

الشيوعية،التفسيراتعنمتخلياسابقاالسوفيتىالاتحاددول

الإسلاميةالدراساتفىالغربىالاستشراقىللائجاهومتبنيا

إلىالنظرفىالمسيحيةبمعطياتمتأتزأوربماوالشرقية

علاقتهاوبنوعية،الدولهذهداخلالدينىوالواقعالإسلام

أماسابقا.السوفييتىالاتحادعنالمستقلةالإسلاميةبالدول

الاستشراقىالتراثمنفموقفهاالإسالميةالدوللهذهبالنسبة

والتخلىولمعطياته،لهالرفضبالتأكيدسيكونالسابقالشيوعى
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بهاتعبرعامةللاستشراقإسلاميةرؤيةوتكويننظرياتهعن

وئدافعالعائدةالإسلاميةهويتهاعنالجديدةالإسلاميةالدولهذه

الهجومضدفقطليسوحضارتهاوتراثهادينهاعنخلكهامن

ضدايضأبلالجديدةالنصرانيةالدولد)خلمنأىالداخلى

الإسلاميةالرؤيةلهذهونتوقع.العامالغربىالاستشراقىالهجوم

مصيرمنأفضلبشكلربماالنجاحالاسلشراقمواجهةفى

الحماسبسبلاوذلكللاطستشراقالعامةالاسلا!يةالمواجهة

التىوالجهود،الدولهذهعلماءعليهسيكونالذىالشديدالدينى

صحوةشكلستأخذوالتىالإسلاععودةسبيلفىستبذل

قبلعهدهاسابقإلىالإسلاميةالحباةلإعادةجديدةإسلامية

الرؤيةنجاحلاحتصالاتآخرسببوهناك.الشيوعيةظهور

الدولهذهعلماءخبرةوهوالاستشراقمواجهةفىالإسلامية

التراثفىالقديمالسوفيتىالاتحادعنالمستقلةالإسلامية

واحتكاكهم،ومناهجهوأسالبيهبوسائلهومعرفتهم،الاسثشراقى

الشيوعى،الحكمتحتوقوعهمسنواتس!لخمباشرااحتكاكابه

الشيوعى،الاستشراقمظلةتحتالعملإلىاضطرمنهموكثير

،والحضاراتالأدياندراسةفىالشيوعيةالأساليبومارس

.الاستشراقلمواجهةواللغوىالعلمىالاستعدادلديهموتوفر

وتنبئ،الإسلامىالعالمعلماءمنللكتيرتتوفرلاخبرةوهى
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ومواجهتهالاستشراقدراسةفىجديدةإسلاميةمدرسةبظهور

لدىالمتبعالأسلوبذلكمنومنهجيةعلميةاكتزبأسلوب

والإسالمى.العربىالعالمفىالمسلمينعلماء

السوفيتىالاتحادلدولالاست!ئراقيةالئوجهاتفىتنوعحدوث

الاستشراقمدارسالآنعليهالذىبلتنوعتذكرناالمسيحية

بعدةمدرسةكلتتميزحيثوأمريكاأوروبالبلدانالتابعة

للدراساتتناولهاطبيعةمناكشمبتهااستشراقيةخصائص

ومنوالتنصير،بالاستعمارارتباطهاتاريخومن،الإسلامية

منبعدهااوفربهادرجةومنالإسالمى،بالعالمعالثتهاطبيعة

الأموروهذه.العالمهذامعمصالحهاوحجم،الإسلامىالعالم

ستنشأالتىالجديدةالاستشرافيةال!ىارسعلىتأئيرلهاسيكون

الاتحادعنوالمستقلةالمسيحىالتونجهذاتلو!ثلافى

الاستشراقىالتراثفىمشاركتهالدرجةسيكونكما.السوفييتى

التوجهفىومشاركتهااستجابتهامدىعلىتأتيرالقديمالشيوعى

بلدولعلاقتهاطبيعةهذافىوستتحكمالجديد،الاستشراقى

القديمالإسائمىالعالممعومصالحهاالمجاورةالاسائمبة

الجديدةالإسلامبةالدولوبينبينهاالصراعاتونوعيةوالجديد،

القديم.السوفييتىالاتحادداخل
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السوفييتىالاتحادعنالمستقلةللدولالداخليةالمشاكل3.ستؤدى

عالمفىوالاقتصاديةالسياسيةبالقضايااهتمامهامنالتقليلإلى

الاتحادسقوطقبلالوضععليهكانماعكسعلىالشرق

عامة،الثالثوالعالمالشرقبشعوباهتمالذىالسوفييتى

منالجزءلهذاوالاقتصاديةالسياسيةالقضاياعنالدفاعوادعى

هيمنةتحقيقسبيلوفى،الغربيةالهيمنةمواجهةفىالعالم

هذهلبناءالداخلىالئقوقعهذا.الغربيةللهيمنةبديلةشيوعية

السياسىالإصلاحتحقيقإلىالهادفةالتغييراتوإجراءالدول

الدولهذهاهتمامدرجةمنسيقللوالاجتماعىوالاقتصادى

الإصلاحتحقيقعلىيساعدهاماحدودفىإلاالخارجىبالعالم

وقضاياهوشعوبهبالشرقالاهتماميتدهورأنونتوقعالمنشود.

عامةالشرقبةالدراساتوضععلىبالتأكيديؤثرمما

علمىاستقرارإلىتحتاجدراساتوهى.خاصةوالإسلامية

أقساموإنشاءبحوثمراكزوبناءثانيا،مادىوتمويلأولا،

الدوكهذهلدىتتوفرلاقداستعداداتمنذلكغيرإلىعلمية

وبالقضايا،الداخلىبالبناءمشغولةوهىالحالىواقعهافى

الداخلى.والإصلاحالتحولإجراءفىتواجههاالتىالملحة

اما،الاستشراقفىالشيوعيةالمدرسةمصيرعنهذا

الاستشراقفىالشيومجيةالمدرسةسقوطبتأتيرالخاصالمشماؤل
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كانالشيوعىالاستشراقأنفيهشكلافمماالاستشراقهويةعلى

علىإنهبل.الغربىالاستشراقبعدالاستشراقمدارسأقوى!مثو

ضوءفىالغربىالاستشراقعلىتفوققدالأيديولوجىالمستوى

وبتطبيقهاورفضهللدينالشديدبعدائهاعرفتأيديولوجية

الشعوبتواريخوتفسيردراسةفىالشيوعيةللنظريةالدوجماتى

للاطسئشراقمقاومتهافىوكذلكوحضاراتها،ودياناتهاالشرقية

الشعوبعلىالهيمنةفرضفىوهدفهبالاستعماروربطهالغربى

الشرقية.

وفىالهيمنةهدفإخفاءفىالشيوعىالاستشراقأفلحوقد

وشعوبالثاكالعالمقضاياعنالمدافعالاسئشراقبمظهرالظهور

داخلالأيديولوجياتفيهاختلطتالذىالوقتفىهذا.الشرق

متناقضةفكريةرؤىعدةبينتوزعالذىالغربىالاستشراق

والنصرانيةاليهوديةالمدرستينفىممتلةالدينيةالرؤىبينتتراوح

الرؤيةنافستالتىالعلمانيةوالرؤى،الدينىللاستشراقالممطلتيق

للنهضةالتاليةالقرونفىالعلمانيةانتصاربعدالدينيةالاستشراقية

معاتفقتاربماالتىا!حاديةوالرؤية،التنويروعصرالأوروبية

تأخذأبئدونواكوهيةللببن،رفضهافىالشيوعيةالمدرسة

الاستعماريةالأيديولوحبيةعلىالمبنيةوالرؤية،الشيوعيةبالنظرية

بابهناككانكما،والاقتصادىالسياسىالاستشراقولدتوالتى

-؟85-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


انتشارخل!منالغربىالاستشراقفىالشيوعيةللرؤيةمفتوح

،الغربفىوالفكريةالتقافيةالقطاعاتبعضفىالشيوعيةالنظرية

الغربيةالبلادبعضفىالشيوعيةالأحزاببعض!لدتوالتى

الشيوعيةالتوجهاتذوىالمستشرقينبعضعلىتأثيراوتركت

ورودنسون)65(.ومكسيموهاليد)ىشاليانبينهمومن

منللعديداستشراقىاختراقعنتيرنربريانويتحدث

مثالاويعطىالأوسطالشرقدراساتفىالماركسيةالمساهمات

الإسلاملدارمناقشتهفىالانحطاطحولأندرسونبيرىعمللذلك

علىكتيراتعتمدوالتى(1974)"المطلقةالدولة"سلالاتكتابهفى

مونتجمرىكتبوصفوقدالعثمانيةللمؤسساتوبوينجيبنظرة

ماركسياتحليلاتقدمبأنهامكة".فىو"محمد"المدينةفى"محمد.واط

الاتجاهاصحابالإسرائيليينالمستشرقينومنالإسالل)75(لظهور

وأورىأفنيرىوشلومووغيلانديفيزيوفالماكديفيزالماركسى

وهيجليةفيبرماكساستشراقبينتقارباتيرنرويرى.وبوبرديفيز

.(58)ماركس

ذاتالقويةالاستشراقيةالمدرسةلهذهالسريعالسقوطهذا

الاستشراقوداخلسابقاالسوفييتىالاتحادداخلالواسع،الانتشار

الهويةازمةإحداثفىالكبيرتأثيرهشكبلالهنفسهالغربى
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خللإلىواضحمؤشرذاتهحدفىوهو.المعاصرةالاستشر)قية

،للسقوطعرضةوكونهاوضعفها،عامةالاستشراقيةالأيديولوجيات

فىخللإلىيعودالسقوطهذاوراءالرئيسىالسببلعل

ومعاداتهاالإنسانيةللفطرةمناسبتهاوعدمالأساسيةالأيديولوجية

الهيمنةفىرغبتهابسبلاأو،والدولةالدينبينفصلهاأو،المدين

وأقوميةبرؤىارتباطهاأو،والاقتصاديةوالسياسيةالفكرية

معينةتقافةأولحضارةأومعينلدينتعصبهابسببأو،عنصرية

الأيديولوجياتإحدىمنتخللمالتىوالمآخذالعيوبهذهآخرإلى

وا!حاديةوالعلمانيةالشيوعيةمث!الاستشراقبهاارتبطالتى

فىممللةالدينيةالأيديولوجيةوكذلك،الاستعماريةوالرؤية

النصرانى.والاسئشراقاليهودىالاسئشراق

فىالشيوعيةالمدرسةبسقوطمثالاضربناقدكناوإذا

الاستشراقتاريخولكن.نعيشهلازلناقريبمثالفلأنهاالاستشراق

وهيمنةوقوةاهميةتقللاأخرىاستشراقيةمدارسسقوطشهد

الشيوعية.المدرسةعن
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الثالثالباب

ةيج!نملاالاستشراقازمة

ومظاهرها.المنهجيةالأزمةأسباب:الأولالفص

الدراساتفىالموضوعيةغيابالثلألى:الفصل

الاسئشراقية.

المستشرقين.عندالإسكفهمهشكلة:الثالثالفصل
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الأولالفصل

ومظاهرهاالمنهجيةالأزمةأسباب
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الأولالفصل

هامظاس.االأمةأسلا!

والمعاصرالحديثللاستشراقبالنسبةالهويةلأزمةكانلقد

سماتوهى.لالثستشراقالمنهجيةالسماتتحديدفىكبيردور

بأزمةنسميهماإطارفىعنهانتحدثيجعلناممامعظمهافىسلبية

تحديدحولالاختلافإن.الاستشراقيةالدراساتفىالمنهجية

والأيديولوجيةالعلمبينالاستشراقمكانوتحديدالاستشراقطبيعة

المنهجيةطبيعةحولالاختلافعلىوانعكاساتهد!تهله

فىتتموأنلابدالمنهجبةهذهمناقشةاننرىولهذا.الاستشراقية

الدراسةفىإلميهاالتوصلتمالتىوالنتائجالهويةأزمةضوء

بالأزمة.الخاصة

الاستشراوا،لطبيعةدقيقتحديدإلىالوصولالنتائجهذهوأهم

لهومستغلةللعلممستخدمةغربيةفكريةحركةالاستشراقانوهو

الهمنةوفرض،تغريبهوتحقيقناحيةمنالشرقلدراسةكوسيلة

منخليطالاستشراقآخر:بمعنىأو.أخرىناحيةمنعليه

المعرفةلاكشمابكوسيلةالعلمعلىالمعتمدةالغربيةالأيديولوجيات

أننرىالنتيجةهذهضوءوفى.الغربيةللئقافةو!!ضاعهاالشرقية

وأشكاله،ومظاهره،أسبابهلهمنهجىإفلاسمنيعانىالاستشراق
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المنهجيةالأخطاءمنكبيرعددفىتمخضتالتىالمتعددة

الاستشراقية.الكتاباتفىالمنتشرة

:*.االأمةأسلا!لا:أ

الأسبابمنعددإلىالمنهجيةالاستشراقأزمةوتعود

الحركةتاريخفىمختلفةأزمنةإلىتعودوالتىالمتداخلة

منواحدةزمنيةمرحلةإلىجميعاردهاالصعبومنالاستشراقية

الرئيسىالمسؤولالأسبابهذهأحداعتبارأو،الاستشراقتاريخ

أهميتهاحسبالأسبابلهذهعرضيلىوفيما،المنهجيةالأزمةعن

نظرنا.وجهةمن

العلم:علىالأيديولوجياتطغيان-1

أيديولوجياتعدةعنالاستشراقتعبيرإلىأشرناأنسبق

منظورمنالإسلامىوالعالمالشرقدراسةتحاولكلهاغربية

علىوالعملالأيديولوجيةهذهخدمةأجلومن،معينايديولوجى

للاستشرا،طالأيديولوجىالتوجههذاحدودها.خارجفكرهاانتشار

بشعوبيتعلقماكللدراسةكمجالالعلميةصفتهعلىطغى

والاقتصاد،،والسياسة،والحضارة،الدينمستوىعلىالشرق

أيديولوجياتعدةبأنهسابقاالاستشراقوصفناوقد.(59)والاجتماع

المعرفةاكشمابتحاولفهى.والغربىالشرقىللعلممستغلة
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ونجحت.ضعفهمراحلفىخاصة،الغربىالعلحلمصلحةالشرقية

الشرقيةالمعرفةمناساسعلىالغربيةالعلميةالنهضةبناءفى

والحكمةالمعرفةاكشمابأقدمها،العلمتاريخفىمرةمنولأكثر

علىالسابقةالقرونفىالإغريقعلماءبواسطةالقثيمةالشرقية

علىاليونانيةالعلوموبناء،الأدنىللشرقالمقدونىالإسكندرغزو

السابقةالقرونفىالإسلاميةالمعرفةتحصيلوآخرهاأساسها.

الغربيةالعلومبناءفىواستخدامهاالأوروبيةالنهضةعصرعلى

المعرفةاحتكارفىفيظهرالغربىالعلماستغصأما.الحديثة

الهيمنةفرضبلأفمنهاخاصةالشرقشعوبوحرمانالغربية

النفوذتقويةفىالعلميةالمعرفةهذهواستغص،الغربيةالفكرية

عنفضلاهذا.الشرقفىللغربوالعسكرىوالاقتصادىالسياسى

مهيمنةسلطةاصبحأنبعدالاستشراقتولاهالذىالتدميرىالهدف

التنفيذية.والسلطةبالقوةالاستعمارويدعمها،بالعلمالاستعمارتدعم

منعليهاالقضاءمحاولةالشرقيةللتقافةالتدميرىبالهدفونقصد

.الشرقعلىللغرلاالفكريةالسيطرةوتحقيقتغريبها،خص

إلىالاسئشراقفىالعلمعلىالأيديولوجياطغيانأدىوقد

لحيديولوجيات.المنهجخضوعوإلىالعلمىبالمنهجالاهتمامعدم

المنهجأنوالمفروض.الخاصةبصبغتهاتصبغأيديولوجيةوكل

للبحثاسسفهناكأخرىإلىأيديولوجيةمنيختلفلاالعلمى
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عليها.يختلفلاالعلمىللمنهجوخطواتالعلمى

آخرإلىعلممنالجزئياتبعضفىالمنهجيختلفوقد

هناكلكناجتماعبا.أوتجريبياأوإنسانياالعلمطبيعةمعليتناسب

مطبقةنجدهاالتىوخطواتهالعلمىالبحثالهمس!علىاولىاتفاق

لكيثيولوجياتالعلمخضوعأدىوقداستئناء.بدونالعلومكلفى

الاهتماموعدم،العلمىالبحثقواعدإفسادإلىالمتعددةالاستشراقية

عقب،علىرأساالعلمىالبحثاصولوقلب،العلميةبالمنهجية

وتؤدى،العلميةالعمليةتديرمسبقةوافتراضاتأوليةمبادئووضع

المهمنة)06(.الأيديولوجيةالرؤيةمعتتماشىحتميةنتائجإلىبها

لثيديولوجيةالمنهجوخضوعالتخبطهذاعلىمثلاونضرب

الاستشراقية،للدراسةكموضوعالإسلامبحالةالاستشراقفى

تعريفه،علىاتتانيختلفلاالإسلاحهوالإسلامانفالمفروض

خرومنووصفه،وافكاره،ومفاهيمهوسكياداتهأركانهوتحديد

الحياةملاحظةخولومنفيها،والموثوقالمعتمدةمصالره

والاقلضادلةوالسداسثةالدلنثةالمسطولاتعلىالاسلامية

الاستشراقيةالمنهجيةتخضعهالواحدالإسلامهذا.والاجتماعية

يعرفهالاللإهمملاممتعددةاشكالالنافتنتجالمختلفةلثيديولوجياث

فىاليهوديةالمدرسةلناأنتجتهيهودىإسلامفهنك.المسلمون
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مارقة.يهوديةفرقةالإسلاماعتبارإلىانتهاالتىالاستشراق

الاستشر)قفىالنصرانيةالمدرسة(نتجتهنصرانىإسلاموهناك

أنتجتهشيوعىإسلاموهناك.مسيحيةهرطقةالأسلاماعتبرتالتى

الاسلاع،نشأةفسرتالتىالاستشراقفىالشيوعيةالمثرسة

الشيوعيةوالنظريةيتفقخالصمنظورمنوتطوره،وظهوره

لنشأةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأصولعنتتحدثالتىالمادية

بأوصاف"الإسكووصفمالالشالل)16(.الطبقىوالجوهر،الإسلام

"الاشتراكى"،والإسلام"الئورى"،الإسلاممتلخالصةشيوعية

الئىالمسمياتمنذلكوغيرالماركسى"8وا"اليسارى"والاسلام

للابسلاح،شيوعياتصوراأووصفاوتعطى،الشيوعىالفكرتعكس

مثلإقليمى"اوإسلام"أصولى"اوإسلام"اعلمانى"إسالحوهناك

والتركى،الأفريقىوالاسلامالباكستانىوالإسلامالهندىالإسلام

والإسلاحم"السنى"الاسلاحوهناك.والإدرانىالعربىوالإسلام

"الرسمى"االإسلاحايضاوهناك"الصوفى".والإسلام"الشيعى"

وهاك.والأوصافالأشكالهذهآخرإلىالشعبى")26("اوالإسلام

"الوسيطاوالإسائم،"الكائسيكى"االإسائمأوالتقليدى""االإسائم

والإساللى"العقلانى"الإسلاموهنك،(63)ا"ثيدحلا"والإسلام

والإسلام،""الإصلاحىوالإسلام"التجديدى"والإسلام"التنويرى"،

إلىالمنسوبالإسلاح!و"الكاثوليكىا"والإسلام"الأرثوذكسى"
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هذهآخرإلى"القذافى"وإسلام"المحمدية"وأولهااشخاص

المخثلفة.بأيديولوجياتهمتأثراالاستشراقأطلقهاالتىالمسميات

وللنظرياتالغربيةالفكريةللأجاهاتالمستمرالخضوع-2

العلمبة:

الاتجاهلتبكلللتأتزوعرضةالغربيةالبيئةنثاجالاستشراق

رغمنوقرئ!تسملاو.الغربىالفكرمسرحعلىتظهرالتىالفكرية

منالغربيةالبيئةتنتجهلمايخضعونالغربىالفكرفىتأثيرهم

علىتأثيرهالوضعولهذا.علميةونظرياتفكريةواتجاهاتمذاهب

ثابتة،لمبادئتخضعلامتغيرةمنهجيةفهىالاستشراقيةالمنهجية

والعلمية.الفكريةالاتجاهاتتعددبسببمختلطةمنهجيةأنهاكما

خضوعهناكآنفاذكرناكمالثيديولوجياتللخضوعفبالإضافة

المستشرقينمننفرفيتبعهاوتختفىتظهرالتىالفكريةللاتجاهات

العلميةالحركةعلىتسيطرالتىالعلميةوللنظرياتيهجرونها،ثم

يلهثوهكذا.بديلةنظرياتتظهرثمالزمنمنلفترةالغربفى

ويهجرهاازدهارهافترةفىيتبناهاالنظرياتهذهوراءالمستشرق

ثابتةمنهجيةتكوينعدمكلههذاونتيجةفعاليتها.عدميتبتحيث

اوفكريةلاتجاهاتتابعةمنهجياتعدةووجود،للمستشرق

وللإهمعم.للشرقدراستهفىالمستشرقيتبعهاعلميةنظريات
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العديدبينالاستشراقتقلبيرىالاستشراقلتاريخوالملاحظ

فىمناهجعدةاستخدامإلىبهأدىالذىالأمرالاتجاهاتمن

الجدل!،الث!فاعىاللاهوتىالائجاهمثلافهناك.الإسلامدراسة

فلة*ءن!!*3ثهمالعقلاطيةانتشاربعدالعقلاطىالفلسفىوالاتجاه

العلمىوالاتجاهالتنوير،عصرفىث*ي!4!د3*الإنسانىوالاتجاه

ةيم3(03،!حةالتاريخىالنقدىوالاتجاه،العلمانتصارعصرفى

علىطبقوالذىالتطورفىدارونبنظريةالمتاثرحم!!نحذ3!!

والجديد،القديمالعهدكتبوعلىوالنصرانيةاليهوديةالديانتين

لتطبيقهحرفياجولدتسيهر-منبداية-المستشرقينبعضونقله

والفقه،النبوىوالحديث،الكريمالقرآنوعلىالإسكعلى

عصرفىالإمبريالىوالاتجاهالليبرالىالاتجاهوهناك.الإسلامى

دائمة،بصفةالمتواجدالتنصيرىوالاتجاه،العالمىالاستعمار

الإلحادىوالاتجاه،العلمانيةانتصارعصرفىالعلمانىوالاتجاه

والعقلانية.والشيوعيةللعلمانيةالمصاحب

عدةفىأوواحدزمنفىأتجاهاتعدةبينالتوزعهذا

الغربى-الفكرخريطةعلىالاتجاهاتهذهتواجدحسب-أزمنة

مختلفةمسمياتعليهااطلقتلالثستشراقأشكالعدةأنتجالذىهو

العلمى،والاستشراق،الدينىالاستشراقمل!والشرقالغرلافى

التنصيرى،والاست!ئراق،الفنىوالاسئشراق،الأدبىوالاستشراق
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هذهآخرإلىالاقتصادىوالاستشراق،السياسىوالاستشراق

ركزمعينثينىأوفكرىاتجاهإلىللإشارةأطلقتالتىالمسميات

اتجاهمنأكثربتواجدالاعترافمعمعينةفترةفىالاستشراقعليه

أحياناالبعضبعضهافىالاتجاهاتهذهلخ)دتوو)حد،وقتفى

الاستشراقوتداخلوالتنصيرى،اللاهوتىقار!ئ!تسالاتداخلملر

والفنىالأدبىالاستشراقوتداخل،والاقتصادىالسياسى

والاجتغاعيةالإشهماثيةبالعلومالمنهجىالارئباط-3

والتبعيةللاستشراقالأيديولوجيةالارتباطاتإلىبالإضافة

منأيضأالاستشراقبعانىعنهاالتحدثسبقالتىوالعلميةالفكرية

فمن.والاجتماعيةالإنسانيةائعلومفىبالمنهجيةالحديثةارتباطاته

فىشمتخدمهامحددةمناهجلنفسهاطورتالعلومهذهأنالمعروف

ذاتمناهجتطويرتمالعلومهذهبعضموضوعها.وفىدراسة

العلوممج!إلىجدابهااقتربمعملىحلوث"،ىفحةملتجريبىطابع

والآئارالأنتزوبولوجياووالاجئماعالنفسفعلم.التجرببية

مناهجهافىكبيرةخطواتخطتوالاقتصادوالفنونوالجغر)فيا

تقنيةوسائلوطورت،والميدانيةالمعمليةوالدراساتالتجريبيةتجاه

جعلهاالذىالأمربحوثهامجالاتفىبهاشمتعينعلميةوأجهزة

التاريخعلومأنكما.!ومحدودةدقيقةعلميةمنهجيةعلىتعتمد
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ملهاهججميعالهاأصبحتوالفلسفةوالدينوالقانونواللغةوالأدب

وطرقوالتقويموالنقدوالتحليلالوصففىعليهاتعتمدمتقدمة

البحثفىالمنهجعناصرمنذلكوغيروالاستنباطالاستقراء

العلمى.

العلومطورتهاالتىالواضحةالمنهجيةهذهمقابلوفى

وبعرفيميزهمنهجبدونالاستشراقاستمروالاجتماعيةالإنسانية

الدراساثمج!اشماعوهورئيسىلسببالمختلفةالعلومبينبه

جمعهاالمستحيلمنبلالصعبمنأصبحبحيثالالب!تشراقية

الأيديولوجيةالتوجهاتعنفضلاهذاواحد.منهجحول

العلميةوالنظرياتالفكريةللاتجاهاتةمئ)دلاوتبعيتهلالثستشراق

.تطورهمراحلخرومنالمنهجيةتقلباتهوبالتالى

الفكريةوالاتجاهاتبالأيديولوجياتالاستشراقارتبطكما

إلىالمستشرقينمنالعديداتجهفقدالماضيةالقرونخل!والعلمية

ورؤيتهابمنهجهاملتزماوالاجتماعيةالإنسانيةالعلومبأحدالارتباط

فىالاستشراقمصيرتقريرفىحاسمةخطوةهذهوكانت.العلمية

وفكرياعلمياالاستشراقضدالحملةازديادفمع.المعاصرتاريخه

لجأ-الإسلامىالعالمخاصة-الشرقعالمومنالغربداخلمن

الإنسانيةالعلومرايةتحتالانزواءإلىالمستشرقينبعض
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إلىوتحول،كعلمانتهىقدالاستشراقبأنوالادعاءوالاجتماعية

مننوعاتتطلبالتىوالقطريةالإقليميةالدراساتمننوع

الاجتماعية.أوالإنسانيةالعلومأحدفىالتخصص

للعلومالممعاصرةالاستشراقيةالدراساتتبعيةأمثلةومن

الإسلامىالتاريخبدراسةمثالاعبودبنمحمد.ديعطىالاجتماعية

فعلم.الاجتماعيةللعلومتابعةأصبحتأنهاوكيفالغربفى

العلومفروعمنفرعالغربيةالجامعاتتدرسهكماالتاريخ

والعلومالإسلاميةالدراساتبينمباشرةعالقةوتفة.الاجتماعية

الغربيةالمعاهدظلفىتطورقدكليهماأننجدإذالاجتماعية

قدالإسالمىالتاريخعلمأننجدأخرىناحيةومن.العالىللتعليم

المتغيراتوفقتطورواقدالمستشرقينلأنجذريةبصورةتغير

عبودويؤكد.(64)الاستشراقعلىطرأالذىالتغييرعلىأتزتالتى

بقوله:الاجتماعيةالعلومإلىالإسلامىالتاريخعلمانضمامعلى

متينةعالقةهىالاجتماعيةوالعلومالاستشراقبينالعالقة"إن

تلكعلىاعتمادهممنزادواقدالمستشرقينانونجدللغاية

عندراساتهمفىألاجتماعيةالعلوممنالمأخوذةوالطرقالوسائل

الاجتماعيةالعلوممنجزءأالإسلامىالتاريخصارلقدحقا.الشرق

العالبمعنالأخيرةالفتراتفىأجريتالتىالدراساتولاسيما

منكتيرعلىينطبقالإسالهمىالتاريخعنيقالوماالإسالمى)56(.
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العايدةمج!ففى.المستشرقينعندالإسلاميةالدراساتمجالات

علىالاجتماعيةللعلومالكبيرالتأتيرهذانلاحظمئلاالإسلامية

علمان!بعضطبقحيثالإسلاميةالعقائدبعضوفهمدراسة

كلعلىوالاجتماعيةالسياسيةبالمرجعيةالخاصةرؤيتهمالاجتماع

هذاتأتيرإلىكردىمحجوب.دويشير.والفلسفيةالعقديةالأفكار

ايفضلاقائلا:واطمونتجمرىمعرالمسئشرقينبعضعلىالرأى

العالمانباعتبارالمتديننظراتعلىالاحبتماععالمآراءواط

الموضوعيةالنظرةعلىيعتمد-ادعائهحسلا-الاجتماعى

ذكر"إن:قولهواطعنوينقل.(66)المتدينذاتيةمنالخالية

علممؤيدىفإنالعقدىالاهتمامعنبعيد)ليسالتاريخيةالحوادث

ذاتوالفلسفيةالعقديةالأفكاركلأنيرونالمعرفىالاجتماع

علماءلدىالإسلاحفدراسةولهذا،اجتماعىأوسياسىمرجع

منهجيةمنالاجتماعيةالظواهركللهاتخضعالمعرفىالاجتماع

تخضعاجتماعيةكظاهرةيدرسالإسلامأنبمعنىدراستهافى

الذينالمستشرقينمنعددأمحجولا.دحددوقد.المجتمعلتاثيراث

بينهمومنالإسلامعندر)ساتهمفىحديئاالمنهجيةهذهطبقوا

وجانسنواط،ومونتجمرى،سميثكانتؤلوولفرد،جبهاملتون

وغيرهم.جيوموألفرد،وفنسنكوسورديلجولثتسيهرقبلهمومن

الغربىالاجتماععلموبآراءالاجتماعيةبالمنهجيةتأثروافكلهم
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المختلفة،وتأثيراتهاالاجتماعيةالبيئاتنتاجمنالأدياناعتبرالذى

البيئاتمنوغيرهاالعربيةالبيئةنتاجمنالإسلامأنوادعوا

.(67)الأخرى

الاستشراقية:الدراساتمجالاتاتساع-4

الاستشراقفىالمنهجيةالأزمةأسبابأهممنأنفىلاشك

الاستشراقية.الدراساتتغطيهاالتىالعلميةالمجالاتاشماع

العالموفىالشرقفىمتخصصةفكريةكحركةفالاستشراق

،دياناتمنالشرقيحتويهماكليدرسأنحاولالإسلامى

،وآدابوأخاليق،واجتماعواقتصادوسياسة،وحضارات،وتقافات

كحركةبطبيعتهالاستشراقالتزمولو.(68)ركفو،وفنون،ولغات

فلسفيةرؤيةتكوينلأمكنمتباينأيديولوجىتوجهذاتفكرية

الخطأولكن.الغربمقابلفىللشرقكونىتصورأو،استشراقية

الاستشراقإلىالنظرهووحديثاقديماالمستشرقونفيهوقعالذى

"ايدرسعلمأنهحيثمنولكنفقطفكريةحركةأنهحيثمنلا

هذهكلىيدرسأنيستطيععلمالح!بطبيعةيوجدولا.8الشرق

وشعوبه.للشرقالمكونةالجوانب

ىأبالموسوعيةالمستشرقيندراساتاتصفتالسببلهذا

منالشرقمفهومتحتينطوىمالكلتغطيةفىالعلميةالشمولية
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اجتمالمحيةونظم،ولغات،وفنون،وآداب،وحضارة،وفكر،دين

ضررأيماالموسوعيةهذهأضرتوقد.واقتصادية"وسياسية

عالمبينشخصهفىالمستشرقجمعفقد.الاستشراقيةبالمنهجية

ألاجتماعوعالم،والحضارةالتاريخوعالم.واللاهوتالدين

فىوجمع،الشرفيةللشخصيةالمحللالنفسوعالم،والفلسفة

الشرقية،الآدابفىوالمتخصصاللغاتعالمبينأيضأشخصه

المحللالسياسةوعالملها،والمتذوقالشرقيةللفنونالدارسوالفنان

يقراأنالعالمالإنسانقدرةفىكانوإذا.الشرقيةالسياسيةللنظم

الصعب-فمنالعامةوالثقافةالمعرفةاجلمنالمجالاتهذهفى

المختلفةبالمنهجياتالعالميحيطأن-المستحيلمنيكنلمإن

منلفقإذاإلاالمجالاتهذهفىالمتخصصينلدىتطورتالتى

لكليصلحانهيعتقدتلفيقىبمنهجوخرجعنصرا،منهجيةكل

فيها.البحثومنهجيةطبيعتهااختلافعلىالعلوم

مأزقفىنفسهوالمعاصرالحديثالمستشرقوجدوقد

العلومفيهتمايزتالذىالتخصصعصرفىيعيشفهومنهجى.

فرعيةعلومعدةإلىالواحدالعلموتشعببل،البعضبعضهاعن

بها،الخاصةمنهجيتهالهافروععدةإلىالأخرىهىت!ئمعبت

درجةإلىفرعىاوأصلىعلمكلداخلالعلميةالمعرفةتمك)رتو

دعتم!العلمطةالأعمالوأصبحتاحتواؤها.الإنسانىللع!للمكنلا
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المدروسةالظاهرةاتصالحالةفىالجماعثةالبحثثةالفروقعلى

اضطرالبحتةالتخصصيةهذهتطوروبسبب.علميةمجالاتبعدة

تتصفالتىالاستشراقيةالمنهجيةهجرإلىالمستشرقينبعض

العلوملأحدالمنهجىالاتجاهولبنى،والشموليةبالعموم!ة

توزعوهى،الأساسيةالمشكلةتبقىذلكومع.الاجتماعية

عدةباتباعيلزمالتنوعفهذ).تخصصنمنأكتزبينالمسئشرق

جديدمنبهيعودالذىالأمراجتماعيةعلوملعدةتابعةمنهجياث

العجزهذامنالاسئشراقيتخلصولن،التخصصعدممشكلةإلى

منبعينهواحدمجالفىتخصصهالمستشرقأعلنإذاإلاالمنهجى

عنالمسؤولالعلمفىالمئبعالمنهجفيهيطبققارمئ!تسالامجالات

فىمستشرقيتخصصكأن،الاجتماعيةالعلومبينمنالمجالهذا

هذافىالاجتماععلممنهجيةعليهفيطبقالمسلمالمجتمعدراسة

عليهفيطبقالإسلامىالتاريخفىيتخصصاناو،الخصوص

الاستشراقبينسيفصلالتوجهفهذاذلكومع.التاريخعلممنهجية

بلالاستشراقوهوللعلمتابعايكونلنالمنهجانبمعنىوالمنهج

العلمبينالانفصالهذايوجدلاالحقيقةوفىعنه.منفصلاسيكون

الاستشراقأنعلىاخرىمرةالتأكيدإلىبنايؤدىمماوالمنهج

ماالمناهجمنيطبقفكريةحركةبكونهيكتفىأنعليهيجب

كانت،سياسيةالشرقيةالظاهراتمنيدرسهاالتىالظاهرةيناسلا
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مناهجعلىيعتمدأنهذافىوعليه،اجتماعيةأواقتصاديةاو

علماكونهأى،العلميةيدعىأندونوالإنسانيةالاجتماعيةالعلوم

فىفالمضمون،والمنهجالمضمونمستوىعلىبذاتهمستقلا

فىالتنوعهذاعلىيسيطرواحدمنهجيوجدولامتنوعالاستشراق

دونالمنهجيةالتعدديةفىالسقوطمنولابدالاستشراقمجالات

.المطلوبالمنهجىالتكاملإلىالوصول

الاستشراقية:الدراساتفىالمنهجيةالأزمةمظاهرثانيا:

الدراساتفىالمنهجيةلثزمةعرضناهاالتىالأسبالاهذه

علىصفاتبعدةالاستشراقاتصافإلىادتالاستشراقية

علىتدلمظاهرأوظواهربعدةلنقلاوالمنهجى،المستوى

ومنعلم،أنهأصحابهيدعى،كمجالللاطستشراقالمنهجىالإفلاس

المظاهر:هذهاهم

المنهجية:الاستقلايةغياب-1

ومحددواضحمنهجبدونيعملالاستشراقفىأنشكلا

وقدالذكر.السابقةلثسبابالعلميةالمجالاتمنغيرهعنيميزه

،الأخرىللعلوممنهجياالاستشراقتبعيةإلىالوضعهذاأدى

بعضبهاحكمالتىالدرجةإلى،الاجتماعيةالعلوموبخاصة

فىرأيناكماالاجتماعيةبالعلومالاستشراقربطعلىالدارسين
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علىظلتالإسلامية"الدرالهساتأنيعئبرالذىعبودبنمحمدرأى

ويشير.(69)الغربيةالجامعاتفىالاجئماعيةبالعلوممرتبطةالثوام

فىنأخذحينالاجتماعيةبالعلومعالثتهفىالاستشراقأزمةإلى

الاجتماعية.والمعلومالاستشراقتجاهالمختلفةالمواقفالاعتبار

علمايعتبرحيثالاستشراقأهميةحولواضحاختلاففهناك

وزالانتهىقدالآخرالبعضيعتبرهبينماالباحئينبعضعندمهما

فىومؤثروفعالقوىبموقفالاجتماعيةالعلومتتمتعبينما،بالفعل

.(70)العلومسائر

وجودعدمللاستشراقالمنهجيةالاستقلطيةعدممظاهرومن

فمعظم.اصحابهيدعىكماكعلمنفسهالاستشراقمننابعمنهج

التىالمنهجيةالعناصربعضفىاشتركتوإنالمعروفةالعلوم

خصمنمنهجيامستقلةلكنهاالعلمىالثحثطبيعةتفرضها

ارتباطابالعلممرتبطامنهجاوتكونمستقلةأخرىمنهجيةعناصر

التاريخى،المنهجعنالحديثالمألوفمنأصبححتىعضويا

الأدبنى،والمنهجالأنتزوبولوجى،والممنهجالفلسفى،والمنهج

وفىالخ.النفسىوالمنهج،الاجتماعىوالمنهجاللغوى،والمنهج

الاستشراقى.بالمنهجتسميتهيمكنمايوجدلاالوقتنفس

اعتمادهفىفقطليسالاستشراقفىالمنهجيةالتبعيةويبدو
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والتجليل،الوصفحيثمنالاجتماعيةالعلومفىالمنهجعلى

الإنسانيةالعلومبعضطورتهاالتىالنقديةبالجوانبأخذهولكن،

،اونقديةمنهجيةتطويرمنالاستشراقيتمكنلمإذوالاجتماعية

علىالمستشرقيعتمدمثلاالتاريخيةالدراساتففى.تخصهتقويمية

منهجنعلمكماوهو.التاريخعلمفىالمستخدمالتاريخىالنقدمنهج

شعوبلتاريخالخاصةالطبيعةالاعتبارفىياخذلاغربىنقدى

يعترفولا،الخصوصوجهعلىالإسلامىللتاريخأوالشرق

للتلربخ،الإسلامىبالتفسيرولا،الشرقشعوبلدىالتاريخبفلسفة

لدراسةاصلاوضعتخالصةغربيةنقديةألسىعلىيسيرهوإنما

البشرية.تواريخلكلصالحةواعتبرتالغربتاريخ

الإنسانيةللعلومالنقديةالمناهجعلىالاستشراقاعتمدوكما

طورتهاالتىالنقديةالمنهجيةتأثيرتحتأيضأوقعوالاجتماعية

نتائجمنكنتيجةالغربفىالفكريةالنقديةالاتجاهاتبعض

النقدمج!فىالخصوصوجهعلىهذاويبدو.الغربيةالعقلاطية

فيهوخضعالتنوير،وعصرالنهضةعصورمنذتطورالذىالدينى

النقدلعملياتتاماخضوعا(والنصرانية)اليهوديةالغربفىالدين

بنقديتعلقفيمامذهلةبنتائجخرجتوالتىالتحليلى،العقلى

وكتبهماالديانتينعقلانيةمدىعلىوالحكموالنصرانيةاليهودية

وهى.الحديثوالعلمالعقلمعطياتمعمضمونهماتوافقومدى
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بينالانفص!حدةمنزادتتماماسلبيةنتائجإلىانتهتعملية

.الغربفىوالدينالعلم

لليهوديةالدينىالنقدبنتائجالمستشرقينبعضانبهارأدىوقد

دياناتعلىوتطبيقهاالنقديةالمنهجيةهذهتبنىإلىوالنصرانية

النتائجنفسإلىالوصولإلىمطمئنين"!المقدسةوكتبهاالشرق

المستشرقينمنفريقانطلقوقد.والنصرانيةاليهوديةمعالسالهقة

مجالفىوبخاصةالإسلاميةالدراساتمجالفىهذاتطبيقإلى

هذهأرسىمنأولشميهرجولدوكان.والحديثيةالقرآنيةتاس)ردلا

نهجهعلىوسارالتاريخىالدينىالنقدعلىالمعتمدةالمنهجية

نقلةاعتبرفيماالإسلامياتمجالفىوالمعاصرالحديثالإستشراق

نرىكماوهى.الاستشراقيةالنقديةالمنهجيةمج!فىكبرى

والذى،الغربفى"المقدس"الكتابنقدعلممنهجيةمننقلامنقولة

اودينيا،عامةالغربىللتزاثالدينىالنقدمنهجيةمنإليهانتقلت

هىفلسفيةنظريةمناساسعلىقامتمنهجيةوهى،دينىغير

.(71)لديكارتالمنهجىالشكنظرية

الاستشراقية:الدراساتفىالمناهجط!ا-2

والاجتماعيةالإنسانيةللعلومالمنهجيةالتبعيةهذهالت

المنهجية")ختلاطإلىالمختلفةالغربيةالنقديةوالمدارسولالتمجاهات
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دحا!ولاالمستشرقعندالمناهجواشتباكوتداخلها،الاستشراقية

الحكممعهيصعبممايدرسهالذىالإسلامىالموضوعباختلاف

كتعتفإذايتبعها.التىالمنهجيةالمثرسةأوالمنهجىالاتجاهعلى

فىكتبوإذا،التاريخىالمنهجيتبعفهوالإسلامىالتاريخفى

ونظرا.الاجتماعىالنقدىالمنهجيتبعفهواجتماعىموضوع

موضوعاتمعظمفىوكتابتهمالمستشرقينعندالتخصصلغياب

المنهجيةتحديدالصعبمنأصبحالإسلا!يةالدراساتمجالات

يزخرالاستشراقسوقواصبحءعامةالاستشراقتخصالتى

وجهعلىالخلطهذاويظهر.المختلفةالمناهجمنبالعديد

حيثالاسلامعنالمستشرقونكتبهاالتىلخا!ثملافىالخصوص

واجتماعيةدينيةموضوعاتبينوتتنوعالموضوعاتتختلط

المناهجاختلاطإلىيؤدىالذىالأمر..وحضاريةوفقهيةوتاريخية

.دويود.دح)ولاللعملواضحةمنهجيةحدودوجودوعدمالمتبعة

الإسلاميةالدراساتمج!فىالعلوممختلفبينالتداخلهذاعبود

الدراساتتشمماواليوما:المستشرقينلدىالتقافيةالخلفياتتباينإلى

كنتيجةالمخئلفةالعلومبينالتداخلوهىعامةبسمةالإسلامية

.(72)ااالمتباينةالمختلفةفروعهافىالمحدودةالتخصصلدرجة

يشيركماومطلوباالجابيايكونقدالتداخلهذاأنمنالرغموعلى

الفروعمختلفتقدمهبماخلكهمنالعلمإتزاءيتمحبثعبود.د

-299-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فىالموجودالتداخلفإنبعضابعضهاوتنشيطعلمىإسهاممن

منهجيةعلميةجهودنتيجةليسالاستشراقيةالإسلاميةالدراسات

تفسيرفىالأخرىبالعلومالاستعانةإلىطبيعيا.سعياشمعى

العلميةالمجالاتبعضفىنراهكما،ةس)ردلاموضوعالظاهرة

المناهجكلمنالاستفادةيحاولىالذىالتكاملىبلمنهجيعرففيما

.الواحدةالظاهرةحولتكامليةنظرةتكوينفىالعلومكلومن

،الغربفىالأديانتاريخعلممنهذاعلىواضحمثالولدينا

الدراساتفىخاصةالدينيةالظاهرةتجاهتكامليةنظرةوتطور

أناعتقدحيثاالعشرينالقرنمنالثانىالنصفخصتمتالتى

دينيةجوانبعلىوتحتوىالجوانبمتعددةالثينية"الظاهرة

وعلميا.وفنياأدبياتعبيرأعنهاويعبرونفسيةواجتماعيةوتاريخية

الحفاظمعالجوانبهذهيغطىتكاملىمنهجإلىتحتاجفهىولهذا

بعضنجحتوقدجزئياتإلىتفتيتهاوعدمالظاهرةوحدةعلى

المنهجيةالنظريةهذهئطبيقفىالأديانتاريخفىالدراساتهذه

المستشرقمدرسةأنالمتخصصينبعضويعتقد.التكاملية

الشموليةعلىيركزمنهجتطبيقفىبدأتبيركجاكالفرنسى

الدراساتبفشلمنهااعترافاالإسلاميةالدراساتفىوالوحدة

وبدات.الإسلاميةالتجربةوحدةعنالتعبيرفىالسابقةالاستشراقية

وحضاريةدينيةكوحدةالاسلامىالعالمإلى"تتظرالمدرسةهذه!
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بدراسةوتهتم.واقتصادية،وسياسية،واجتماعية،ثقافيةمناحذات

البعض،بعضهاعنالمناحىلهذهفصلدونالاسالمىالعالم

المعاصزةالاجتماعيةالعلوممناهجعلىالمدرسةهذهواعتمدت

اللغة.وعلوم،الأدبىوالنقدوالأنتزوبولوجيا،الاجتماععلممت!

جاكمدرسةوضعتوالوحدةالشموليةنحوالجديدالاتجاهوبهذا

منفقطواحدجانبعلىالمركزالتقليدىللاطستشراقنهايةبيرك

الإسالمية)37(.والحضارةالإسالمىالدينجوانب

فهوالاست!ثراقيةللدراساتالعامالمستوىعلىيحدثماأما

العشوائيةبابمنهوبلالمنهجفىالمتكاملبابمنليسلكطسف

هناكليسإذالمختلفةالمناهجبينالهادفغيروالخلط،المنهجية

معظمجانبمنالتكاملىبالمنهجمعلنغيرأومعلنالتزام

أنالعشوائىالمنهجىالخلطهذانتيجةمنوكان.المستشرقين

الظواهرمنالعديدالاستشراقيةالإسلاميةالدراساتفىسادت

العلميةعنوأبعدتها،الدراساتبهذهأضرتالتىالسلبيةالمنهجية

مرتبطاالاستشراقنشأةإلىالظاهرةهذهوتعود.والموضوعية

علىالاستشراقينشأ"!لمالمستقلةمناهجهالهاأخرىبعلوم

اوبالتاريخملحقاكلبلمتخصصكعلمأومستقلكميدانالإطلاق

النتيجةوكانتا.الفلسفةأوالحضارةاوالديناواللغةاوالجغرافيا

علمكل،المختلفةالإنسانيةالعلوموتنازعته،وحدتهالتراثفقدأن
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حنفىحسن.د"ويضرب.(74)وغايتهوموضوعهبمنهجهيتناوله

ميدانإلىانتقلثممؤرخا،بدأالذىشمهيربجولدهذاعلىمثالا

ولمالمسيحيةتاريخفىالمتخصصورينان،والحضارةالتفسير

الحضارةعندراستهبعضفىبالعرضإلامستشرقايصبح

.(75)اهنمجزءأالإساللواعتبارهالقديمةالساصية

المنهجيةلاختلاطالسلبيةالمنهجيةالظواهراهمومن

العلومأحدمنوالمستعارالمطبقالمنهجوتشويهمسخالاستشراقية

لكىوتطويعهالأصليةصورتهعنبةوالبعدوالاجتماعيةالإنسانية

الاستشراقية.الدراساتنطاقداخلالمدروسالموضوعيناسب

التخصصفىينشألمالمستشرقأنهوالتشويههذافىوالسبب

قادراتجعلهمنظمةعلميةدراسةيدرسهولم،منهجهيستخدمالذى

المنهجيستخدمالذىبالمضمونوعىوعلىالمنهجاستيعابعلى

اجتماعىموضوعبدراسةمستشرقينقيامافترضناولو.لدراسته

عنمختلفبشكلالاجتماعىالمنهجمنهماكللاستخدمواحد

اهميةتظهروهنا.الموضوعلمنفسمتباينةبدراسةولخرجناالآخر،

.المدروسللموضوعحقيقىوتقييموصفكاإعطاءفىالتخصص

التطبيقاتمنسيجعلالاستشراقيةتاس)ردلافىالتخصصوغياب

الدراساتمجالفىوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوملمناهجالمختلفة

عدمبسببللمنهجتطبيقوسوءوتشويهمسخمجردالاستشراقية

http://www.al-maktabeh.com-2؟4-



لتوصلالتىالنتائجمصداقيةفىنشكيجعلناالذىالأمرالتخصص

المسنشرق.البها

الدراساتفىالمناهجلاختلاطأيضأالسلبيةالظو)هرومن

المعالجة،فىوالشدرعالتعميماتفىالوقوعالاستشراقية

السلبيةهذهوفى،الأحكامفىالدقةوعدم،التحليلفىوالسطحية

المستشرقونيجريهاالتىالدراساتمعظملأن"اونظراعبوديقول

بالسطحيةاعمالهمتشحكماالمجالاتمنالعديدتداخلإلىتميل

تشممالتىالمعالجةوطريقةحدة.علىمجالكلمستوىعلىنسبيا

جمعمنالمستشرقونإليهيضطرلمامباشرةنتيجةهىبالتعميم

منكانالإسالهممعنشاملةدراساتإطارفىالمتعددةللعلوم

المستقلةالفروععلىوزعتأنهالومثالىنحوعلىتتمأنالممكن

فىالنسبىالمستشرقتفوقأنإلىعبودويشير.(76)المتخصصة

أخرىعلومفىتخلفهيعنىالإسلاميةالدراساتإطارداخلعلم

الدىالسياقإطار"داخلالتخلفهذاعنالكشفصعوبةرغم

علىهارمانأوليريشنالمستشرقويؤكد.(77)"العلومفيهتداخلت

وأقلمتخلفونبأننااتهمنا1\لقد:بقولهالاستشراقىالتخلفهذا

ولسنانقليونوصفيونبأنناكذلكواتهمناأساليبنا،فىوتقدمائطورا

سوىعلينافماالتقثير،حقانفسنانقدركناوإذاتحليليين،

.(78)ابعيداحدإلىصحيحالنقدهذابأنالاعتراف
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الثلألىالفصل

الاستشراقيةألدراساتفىالموضوعيةغياب
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الثانىالفصل

الاسئشرافيةالدراساتفىالموضوعيةغياب

قضيتينمنالإسلاحمجالفىالاستشراقيةالدراساتتعانى

هىوالثانية،الموضوعيةغيابقضيةهىالأولى:أساسيتين

المسألتينانفىشكولا،المستشرقينعندالإسلامفهممشكلة

الدراساتفىبالموضوعيةا!تزامفعدممباشرأ،اتصالأمتصلتان

الموضوعيةفبدون.الإساللفهممشكلةنشاةإلىأدىالاستشراقية

لمناقشةمحاولةالدراسةمنالجزءهذاوفى.الفهميتمانيمكنلا

الاستشراقلطبيعةأفضلفهمإلىالوصولأجلمنالقضيتين

الإسلامية.الدراساتفىمتخصصةغربيةفكريةكحركة

بالموضوعية.المقصودتحديدحولالعلميةالآراءاختلفت

ا"فىالموضوعيةيحددالذىالبسيطبالتعريفهنانأخذونحن

.(1)العلمىالبحثعلىتاثيرهاووقفالتحيزعواملسنهياب

وموقفه،وقيمهوعرفهالباحثكادوافععلىالتحيزعواملوتشتمل

العلميةوالموضوعية"،"اوالفكريةالدينيةوخلفيته،الاجتماعى

.(2)ااعليهالمحكومبالموضوعملتزمانوحكمموقف

تأتيرتحتالإسلامعند.الاستشراقيةالدراساتوقعتوقد

يدرسغربىمفكرفالمسئشرق.المذكورةالتحيزعواملكل
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ويتأثر،وقوميةشخصيةدوافععدةتأثيرتحتشرقيأموضوعأ

،بلادهفىالسائدةوالقيموبالأعرافوالفكريةالدينيةبخلفيته

إلىقيمهوتشملل.والاجتماعيةالاقتصاديةوالسياسيةوبالمواقف

فىتتمثلالموضوعيةمشكلةإن.أحكامهعلىفتؤتزتحليلاته

وهذا.المدروسالموضوعمنكباحثالمستشرقموقفتحديد

تأثرومدى،المستشرقذاتيةأولها:أمورثلاثةعلىيشتمل

تأثردرجةالثانىوالأمر،الذاتيةبهذهالمدروسالموضوع

فيختصالثالثالأمرأما.ومجتمعهجماعتهبمعاييرالمستشرق

واتجاهاتبمواقفارتباطهومدى،المستشرقبأيديولوجية

منظومة"اهنابالأيديولوجيةوالمقصود.إليهاينتمىالتىالجماعة

عنتعبرأوتعكسالتىوالمواقفوالمعاييرالآراءمنكاملة

أدوارتفاوتعنالنظربغضمجملهافىالجماعةمصلحة

التاريخىالسابقوضعهموفى،إمكاناتهموتباينأعضائها

(3)فيه".تندرجالذىالعامللمجتمعوالاجتماعى

بغياب!ح3لأحصحول9يممببيرسىالمستشرقويعترف

ميلادعنيتحدثحينالاستشراقيةالدراساتفىالمموضوعية

للاستعمارخاضعةكانتالتىالبلاداستقولبعدجديدمستشرق

هذاوفى،الموضوعية،كمباعتقادحسب،يميزهمااهمومن

شفافيةأكتزصورةاليوميقدمالجديدالمستشرقإن11:يقورا
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عالثاتتجنبفىمنهفرغبة.غموضأولبسوبدونوصدقأ

يلتزمانإلىاضطر"والكتابةالبحثفىحريتهواستردادالقوة

التعاطف!وإبداءالحقيقةوراءوالسعى،والعلميةبالموضوعية

فىالآخرويقبلالتفييمىالحكمتمامأويهجر،دراستهلموضوع

.(4)1،اختلافه

اعترافأيضالديناهذاكمباعترافإلىوبالإضافة

فىالموضوعيةبغيالافيهيعترفواطالمستشرقمنصريح

عندالإسلاميةالدراساتبدايةمنذالاستشراقيةالدراسات

تطورأهناكبأنويقول،عشرالتاسعالقرنوحتىالمستشرقين

جماعلتعدةعلىمخ!ال!ةتأثيراتوجودمعالموضوعيةاتجاهفى

وفى.الإسلامعلىالموضوعىالحكممنتمنعهمالمستشرقينمن

التاسعالقرنفىالإسلامياتعلماءمعظمهدفبينما"يقولهذا

الصحيحة،والمعلومةالموضوعيةالحقيقةإلىسعيهمفىعشر،

ورثوهاالتىالصورةتلكمنالإسلامعنأصدقصورةتقديمإلى

المضادةتميزاتهالهاكانتمنهمقلةفإن،الوسطىالعصورعن

أحكامهابعضفىتؤتزأنفىالتميزاتلهذهسمحتوقد.للإسلام

القرنمنالأولالربعخصموجودأهذاكانوقد،العلمية

جماعاتتوجدتزالولاكانتأنهملاحظةالواجلاومن،العشرين

وتكتب)عقدية(لاهوتيةأسس!علىللاشلامبعثفمعاديةنصرانية
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لهمكانوإن-الكتابهؤلاءولكن.الاسلاملدينمهاجمةكتابات

بأيةالإسلامفىعلماءليسوا-النصرانىاللاهوتفىالقوةبعض

(5)."العلمىالعالمفىتقللهموليس،الأحوالمنحال

فىالموضوعيةمسألةعلىوحكمهواطتحليلأنوالحقيقة

الواقععنيعبرلاشخصىراىمنيخلولاالإسلاميةالدراسات

معظمعشرالتاسعالقرنانجبفقد.الدراساتلهذهالحقيقى

وضعنفسهالقرنهذاشهدلقدبل.للاشلامالمعادينالمستشرقين

المستشرقينشبهاتمعظمعليهابنيتالتىالنظرياتمعظم

حقائقوأصبحت،العشرينالقرنمستشرقوكررهاوالتى،التقليدية

القرنمستشرقىمعظمفوصفولذلك.للتغيرقابلةغيراستشراقية

مناللا!وضوعيةمنكتيرفيهحكمبالموضوعيةعشرالتاسع

هذافىنماقدعلميأاتجاهأأنصحيح.واطالمستشرقجانب

الاتجاههذالكن،علميةدراسةالإسلاعيدرسأنيحاولالقرن

بهازخرالتىالعديدةالأيديولوجياتسيطرةتحتأصحابهوقع

الاستعمارية،الفلسفةإطارفىالإسلامفذرسعشر.التاسعالقرن

عنفضلأوالإلحاديةالعلمانيةوالرؤية،التنصيريةوالأهداف

يتأتزوالمالذينواليهودالنصارىالمستشرقينلدىالعقدىالاتجاه

الرؤيلهذهالاسلامأخضعوقد،عشرالطاسعالقرنبألدلولوجعات

الإخضاعهذاوفى..العلمإلىبعضهاإسنادرغموالأيديولوجيات
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يعد1الذى،القرنهذاشهدوقد.الموضوعيةعلىالخروجكل

منالاستشراقيةالدراساتفىالانتق!،الاستشراققروناخطر

إلىالشرقلواقعوالتنظيريةوالتعريفيةالوثائقيةالدراسات"مرحلة

منجديدةمرحلةفبدأتالممارسةطورفىذلككلوضعمرحلة

الشرقعنالمتجمعةالأفكارأنبمعنىوالاستشراقالسياسةتقارب

مفهومضمنشمتغلأنيمكنالاستشراقحركةمنوالواردة

(6)."الشرقفىالأوربيةللقوىالسياسيةالممارسة

للإسلامالمعادينالنصارىعلماءبعضأنواطقولأما

فهولاالإسلامياتعلماءبينوزنولالهمثقللاعقديةألسم!على

وبالئالى،جماعاتهمفىمؤثرينالعلماءهؤلاءكونمنيمنع

تعصبأفتزيدهاالدينيةالأوساطفىرمث!تتئللإسلامالمعاديةفرؤيتهم

واطمه!صيالذينالمستشزقونيملكولا.والمسلمينالإسلامضد

تغييرعلىأوالمعادىالموقفكاهذاتغييرعلىالقدرةبالموضوعية

لتابعيهمالعلماءهؤلاءيقدمهاوالتى،للإهم!لامالمغلوطةالصورة

لهؤلاءالعلمىالشأنمنواطتقليلإن.الغربفىولقرائهم

دوائرهمفىأهميتهمينفىلاالإسلاميةالدراساتمجالفىالعلماء

أتباعهم.علىالإسلاحعنأفكارهمتأثيروبالتالى،اللاهوتية

الاستشر)قيةالدراساتفىالموضوعيةغياباسبابعنأما
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منهانذكرمتعددةفهىالإسلامىوالمجتمعالإسلاممج!فى

هذهعننتجتوقد،ولأهوائهالذاتيةلرؤيتهالمستشرقخضوع

كانومهما،الإسلامعنموضوعيةغيرتصوراتالذاتيةالرؤية

أدىللذاتيةخضوعهفإنوالمسلمينالإسلاحمعمتعاطفأالمستشرق

الإسلامىالواقعمعتتفقلاخيليةاستشراقيةرؤىظهورإلى

والفنانينالأدباءالمستشرقينعلىهذاينطبقولاوالمجتمعللدين

سعيدادواردأعطىوقد.ايضأالعلماءإلىتعداهمولكنفقط

والفنيةالأدبيةورؤاهمبذاتيتهمتأثروالمستشرقينمتعددةصورأ

ونرقالفلوبيرفمؤلفات.خيالاتهمصنعمنجديداشرقأفخلقوا

شاعرىجمالىكموضوعالشرقإلىانجذابأتظهر"االشرقحول

الذاتيةانطباعاتهمنهماكلسجلوقد(7)."خيالاتهمامعيتناسلا

جميلحلملهمابالنسبةالشرقوكأن.حالمأسلوبفىالشرقعن

لاحتواءمحاولةاستشراقهففىلورنسأما.شخصيةوتجربة

مننفسهبقتلعفهو".شخصيةأوربيةرؤيةضمنالجديدالشرق

هذاومعنى.بنفسهخلقهعلىهويعملجديدبواقعليرتبطواقعه

تحولبلومدونأملاحظأيعدلملورانسشخصفىالمستشرقأن

نبىدورويتخذ،وطموحاتهالشرقيملرمشاركعنصرإلى

.(8)ااجديدةلحركةمضمونأيعطىشرقى

منالشرقتركيبيعيدفهورينانللمستشرقوبالنسبة
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والفكرالساميةالعقليةفىنظريةيكؤنفهو،الذاتيةنظرهوجهة

اللغوىالئطورةس)ردانفىاعتقادمنأساسعلىمبنيةالسامى

لغةالساميةاللغةواعتبر،والإنسانيةالحضاريةالأصولتضئ

مكتمل،غيرناقصأتطورأتمطرفهىوبالتالى،العضويةمفككة

ادواردويحكم.الساميةالعقليةبقصورالحكمإلى10هذمنوانتقل

فأى.استعماريةنظرةبأنهاالرينانيةالنظرةهذهعلىسعيد

بلدارسها،نظروجهةإضفاءعنبمعزلتدرسأنيجبظاهرة

منطقسوىسيرهاوخطبمنطقهايتحكمولامجردةتؤخذانيجلا

.(9)ااالداخليةاهت!لاع

وللإسلاموحضارتهللشرقالخياليةالتصوراتهذه

الواقعحدودتجاوزتالشرقلمعرفةمحاولةهىومجتمعه

منوتركيبهالشرقصياغةإعادةإلىالعلميةالمعرفةمنالمكش!بة

بدعةكفكرةالشرقجعلتاوربيةاستشراقيةنظروجهة

غلبقدالأسطورىالجانبكانإذاأنهالقولويمكن.(؟.)أوربية

الوسطىالعصورفىالمسيحىالغرببهاقدمالتىالصورةعلى

عشروالتاسععشرالثامنالقرناستشراقفإن.والمسلمينالإسلام

فأساطير.مختلفةجوانبمنولكنالأسطوريةفىوقعقد

بالإسلامالجهلإلىتعودوالمسلمينالإسلامعنالوسطىالعصور

لأفكارالمولدينوالكراهيةالتعصبإلىتعودكما،والمسلمين
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فىالمسلمالشرقأسطوريةأما.والمسلمينالإسلامعنشيطانية

.الشرقعن"الذاتيةالرؤىشملط"إلىفتعودالحديثالاستشراق

ليستذاتيةرؤىوهى.(11)بخاصةالإسال!مىو*المجتمععامة

وليدةجميعاليستأنهاكما،الإسلاصىبالمجتمعالجهلوليدة

رومانسىبفكرمرتبطةذاتيةرؤىولكنها،والكراهيةالتعصب

وبرؤى،والفنانينالأدباءعندوبخاصةعامةالشرقعنحالم

هىفتقومنفسهتمنيلفىعجزأالشرقفىترىوفكريةحضارية

الغربتقافةمعتتفاعلغربيةبنيةفىتركيبهوإعادةبتمثيله

سوىليستبأنهاالاستشراقبنيةسعيدادواردويصور.ومصالحه

ماإذاالرياحأدراجستذهبالتىوالأساطيرالأكاذي!منبنية

بينمنقوةتخفىباعتبارها،(12)اهبالمتعلقةالحقيقةانقشعت

إدوارديصوركما.إنتاجهوإعادةالواقعموضوعطمسمراميها

المستشرقينكتاباتفىالأسحنوريةالبنيةهذهتكونكيفيةسعيد

الواقعيةالجغرافيةالمستشرقيفحصلم":التالىالنحوعلى

اخترعهالذىالمخيالىبالعالمأخذولكنه)وشخوصه(للا!قليم

منللخلفالاهاومقدمأخاطئةخياليةصورةمدعمأسابقمستشرق

عليهاعلقتالتىالشماعةالشرقكانوهكذا.(13)المستشرقين

ليلةكف"ترجمةأولبعدأنهباتنيكإبراوتقول.خيالاتهـاأوربا

الفرنسىبهاقاموالتى(4171)عشرالثامنالقرنفى"وليلة
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أوربا،1فىالشرقصورة(وليلةليلة)ألفأصبحت"جالاندأنطوان

لظاهرةالمبدعكانولكنهمعروفهوكمامترجمأجالانديكنولم

فىالإغراقأننرىوهكذا.(14)اشهرزاداهوكانفقد..غريبة

الشرقواقعتمثولاموضوعيةغيرصورخلقإلىيؤدىالذاتية

بخاصة.الإسلامىوالمجتمععامة

فإنالموضوعيةغيابفىالذاتىالعاملهذاإلىوبالاصافة

علىالمجتمعهذاقيمإسقاطإلىتؤدىمجتمعهلقيمالباحثخضوع

المجتمعبقيمالعلمىالالتزاممنبدلأالمدروسةالمجتمعات

غيرداخليةمقاييتت!خصمنالقيمهذهعلىوالحكم،المدروس

يفوتسالمويوضح.الموضوععلىخارجيةقيميةبرؤىمتأئرة

إبستمولوجيةكقضيةللاطستشراقطرحهعندالقضيةمنالجانبهذا

الاستشراقسنطرح"يقولحيثللمعرفةكموضوعاو)معرفية(

المسائلبعضمعالجةفىمنهجىكأسلوب،ابستمولوجيةكقضية

وإلىالذاتعلىتمركزإلىيستندوالتقافيةوالحضاريةالتاريخية

الحضارىمنظورهوهيمنةالباحثذاتهيمنةتكرسقيممنظومة

ادواردنقدعلىلالشتشراقيفوتسالمنقدويعتمد.(15)ااوالعرقى

صورأبرز":الأوربيةالمركزيةدائرةفىيثوركفكرلهسعيد

اناذلكالأوربيةالمحوريةالحاضروقتنافىالذاتعلىالتمحور

والاستشراف.الأوربيةالمركزيةفيهاتهيمنفترةحاليأنعيش
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فهوسعيدإدوارديقولكماأوربافكرةعنبمنأىليسالأوربى

لغيرنقيضأباعتبارهمالأوربيينهويةيحددجمعىمفهوم

الشرقتتائيةظهورعنمسؤولأالاستشراقويعد.الأوربيين

معرفةهىبالآخرمعرفةكلأنحقيقةإلىواستنادأ.والغرب

الباحثعلىتأثيرهاتمارسمعينةقيممنظومةإلىتستندتقييمية

للمفاهيماختيارهوتوتجهيدرسهالذىالموضوعمعتعاملهفتوخه

تعيدقؤةأوسلطةوليدةالشرقفمعرفة..والواقعوالفرضيات

م!اهيمذلكفىمستخدمةثانيأخلقأعالمهوتخلقالشرقإنتاج

القيممنظومةوهيمنةالباحثذاتهيمنةتعكس..وفرضيالا

ينطلقكمعرفةالاستشراقإن،(16)ااابيهايستندالتىالمرجعية

قوالبوهناك،ومحوريةمركزيةحضإرةأونموذجحضارةمن

،الذاتالمحورىاوالاستشراقىالتحليلفيهايصبجاهزةفكرية

.(17)أضرفالواقععلىتفرضجامدةقوالبوهى

المستشرقمستوىعلىالذاتيةالمركزيةهذهمنوأنطالثأ

يسقطالأوربيةالمحوريةأوالمركزيةمستوىوعلىالباحث

،الأخرىالحضاراتعلى"النموذ.ج"الحضارةقيمقارش!سالا

عنمتخلفوضعفىدائمأفيراها،الإلعملاميةالحضارةبينهاومن

إلئارتقائهامحاولةفىتقدمهاويرى،"النموذنج"الحضارة

القيممحوخصمنإلايئم.لاالارتقاء0وهذا.النموذجالحضارة
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نسقوبناء1،للاستشراقمقصودمعرفىكهدفوطمسهاالاسلامية

."النموذج"االحضارةقيمإطارفىللقيمجديد

هـثالثكعاملالمذهبىالموقفاوالأيديولوجيةوتأتى

الكبيرتأثيرهله-وحضارتهقيمهومركزيةالباحثذاتيةبجانب

وقد.الاستشراقيةالدراساتفىالموضوعيةغيابإلىالمؤدى

حيثللاستشراقالمتباينالأيديولوجىالموقفكاعنالحديثسبق

وتمثل.دينيةوغيردينيةمذاهبعدةبينالمستشرقونتوزع

المدرسة:الأساشيتانالاستشراقيتانالمدرستانالدينيةالمذاهب

ظهرتالحديثالعصروفى.اليهوديةوالمدرسة،النصرانية

العلمانيةالمدرستانأهصهاومنالدينيةغيرالاستشراقيةالمدارس

من6لفقتلكنهاالمدارسهذهاهدافاختلفتوقد.والشيوعية

ودزاستهالإسلامإخضاعوهوواحد.أمرعلىالمنهجيةالناحية

"لمبدأالتامالتثميرهذافىكانوقد.اللاديتىأوالدينىللمذهب

لالتقاءحقيقيةلأتوجد"فرصهحيثالعلمئالبحثفىالموضوعية

لمطلطبيخضعالعلملآن"وذلك،العلميةؤالموضوئكيةالأيديولوجية

وفىموضتوعاتهاختبازفىالقثودمنمتحررأالمستقلالتفكير

.كانتدينية-الأيديولؤ!جيةهذاعكس.وعلى.(18)""وأساليبهمناهجه

ب!لأصنول!الاجتماعية،الفكزارتباطعن-ئغبردينيةغيرأو

التىؤالضواقفوالمعاييوافىلملآر.ضنكاملةضنظؤفةعلىوتنطوى
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للعديدألاستشراقخضوعأدىوقد.الجماعةمصلحةعنتعبر

تبلورإلىوالمتصارعةالمتناقضةالغربيةالأيديولوجياتمن

الإسلامحدودتعذتلأنهاللابسلامموضوعيةغيرتصورات

،الأيديولوجياتهذهفكرتعكسأحكامأعليهوأصدرت،كموضوع

ومحتواهطبيعتهحيثمنعليهالمحكومبالموضوعتلتزمولا

نفسفىومتناقضةموضوعيةغيرأحكامأفأتتوالفكرى،الدينى

كان11:بقولهللابسلا3اللادينىالتناولعنواطوتحدث.الوق

وقد.مواقفهمفىمتدينينكونهممناكتزعلمانيينالعلماءبعض

المشاعرتجاهالكئيرونأبداهاالتىالحساسيةعدمهذافىساهم

وقتومنذهقدسة.أمورايعالجونأنهمنسواحيثللمسلمينالدينية

أوكلهللدينمعارضونأناسالغربفىدائمأيوجدكانطويل

السنواتفىأنهيدركونربماالمسلمينمنوقليل..معظمه

.(19)ااالإسالمضدوموجهللدينمعادشكجديدمنظهرالأخيرة

الكبيرللتناقضكمؤشرالغرلبافىواللادينالدينبينالتذبذبهذا

موضوعيةيخرمنهجيةرؤيةطورللغربالأيديولوجىالموقففى

اليهوديةتمثلهالإسلاممندينىموقففهناك.الإسكتجاه

العلمانيةتمثلهالإسلاممندينىلاموقفوهناك،والنصرانية

هذينعنوفضلأ.اللادينيةالمذاهبمنوغيرهماوالشيوعية

أيديولوجيةنزعاتالغرلافىظهرتفقدالمتعارضينالموقفين
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والنبنعةالعقلانيةالنزعةمثلءواللادينيونالدينيونتقاسمها

طابعذاتأيديولوجياتتبلورعلىوساعدت،الاستعمارية

الذىالاستشراقفىجميعهااختلطتعرقىأو،قومىأوعقلانى،

الأيديولوجياتكلعندهالتقتالذىالمحوربحقاعتبارهيمكن

أيديولوجىموقفمنالإلمحملامعالجتالتىالمتصارعةالغربية

هكذا11:يقولحيثالشأنهذافىيافوتتحليلويصدق.معين

المفاهيملعبةبمقتضىوتمثيلهما،والإسلامتمت!،الشرقيتم

شبكةمعوإنماالتجربةمعولاالواقعمعلاتتطابقالتىوالصور

والخوفالحرمانومشاعرالمسبقةوالأحكامالرغباتمنواسعة

إن":آخرمكانفىويقول(20)."والنموذجيةوالتفوقوالمنافسة

اللاشعورفىتجذرتقدوللإسلامللعربالمضادةالمسبقةالأحكام

ثلاثةعلىوتطورنماقدالتجذرهذاإنونقول.للغربيينالجماعى

وهوللباحثالذاتىالمستوىعلى:أساسيةمستوياتأومحاور

،المستشرقإليهاينتمىالتىالجماعةقيممستوىوعلى،المستشرق

الأقصىالطرفيمطرالذىالأيديولوجىالمستوىعلىوأخيرأ

لاكتمالوذلكجماعيةواتجاهاتبمواقفالمستشرقلتوحد

مصلحةتعكسالتىالمواقفمنكاملنسقعلىالأيديولوجية

(21).ا"مجملهافىالجماعة

الحديثةالمنهجيةفىالموضوعيةغيابمناقشةوبعد
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فىنتناولالأزمةهذهمظاهربعضوتقديمللالحستشراقوالمعاصرة

والعيوبلثخطاءنماذجبعضمختصروبشكلالتاليةالصفحات

هىوالئىللإسلامدراسذ!مفىالمسئشرقونفيهاوفعالتىالمنهجية

منهايعانىالتىالمنهجيةلكزمةونتيجة)نعكاسالحقيقةفى

والمعاصر.الحديثتاريخهفىالاستشراق

فطه.لماالاصف:اولأ

شهدقدوالمعاصرالحديثالاستشراقأنمنالرغمعلى

الأدياندراسةفىموضوعىعلمىاتجاهوتطورظهور

فىالاتجاهبهذاكتيرأيتأثرلاالاستشراقنجدالأخرىوالحضارات

الأقصىالشرقدياناتفىتخصصواالذينأنرغمللإسلامتناوله

قيمةموضوعيةعلميةدراساتوأنتجواالعلمىالاتجاهبهذاالتزموا

والتاويةوالكونفوشيوسيةوالبوذيةالهندوسيةالدياناتمجالفى

الأغرببل.(22)الأقصىالشرقفلسفاتووفرقأديانمنوغيرها

بنهيرمنالمقارنوالأدبوالتاريخالاجتماععلماءبعضيتفوقأن

موضوعيةأكتزودراساتورؤىصورنقديمفىالمستشرقين

المستشرقين.دراساتمنوعلمية

فىالاستشراقىالفشليلهذاهامةأسباببوجوداعترافناومع

والأيديولوجىالدينىوالتعصبالكراهيةمنهاالإسكلتقديم
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؟هذافىالرئيسىالسببالمنهجغيابفىنرىلكن..والجهل

تطبيقهيمكنللاستشراقواضحعلمىمنهجيوجدلاإذالفشل-

مايوجدلاسابقأقلناوكما،علميةنتائجإلىيؤدىعلميأتطبيقأ

العلمى،المنهجمقابلفىالاستشراقىبالمنهجتسميتهيمكن

الاستشراقفاشماع.الاجتماعىوالمنهج،التاريخىوالمنهج

نشأةالمستحيلمنجعلالإنسانىالفكرمجالاتكلوتغطيته

ونعود.العلومبقيةعنكعلميميزهمستقلاستشراقىمنهجوتطور

حقيقى.غيروصفبالعلمالاستشراقوصفانلنؤكدجديدمن

دراسةفىمستقلواضحمنهجلهلتطورعلمأالاستشراقكانولو

فىللاستشراقأسلوبأهنكأنقولهليمكنماوكل.موضوعاته

المتراكمة.ومعرفتهالبحثيةومادتهالعلمىموضوعهمعالتعامل

المنهجيةحدودهلهعلميأمنهجأيكؤنلاالتناولفىالأسلوبوهذا

المعروفةالعلومفىالحالهوكماتحتهيندرجالذىالعلمىوإطاره

أسلوبالاستشراقىالأسلوبوهذا.تجريبيةأوكانتنظرية

المناهجمنيستعيرأو،علومعدةمنمنهجهعناصريأخذتلفيقى

ولكنالمبروسالموضوعطبيعةيناسبماوالتجريبيةالنظرية

المتخصص.يملكهاالتىالمنهجيةوالتقنيةالمنهجىالانضباطبدون

بدون.والمنهجىالفكرىالانتقاءعلىيعتمدللتناولأسلوبإذنفهو

واضحة.منهجيةضوابط
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الفشلللاستشراقالمنهجىالانضباطعدممظاهراولومن

الغربى.والمثقفللقارئهوكماوتقديمهالإسلاموصففىالذريع

جزءأتمطرالوصفيةالدراسةأوالوصفىالجانبأنالمعروفومن

دقيقأعلميأوصفأالموضوعفوصف.علمىمنهجأىفىأساسيأ

يكونيكادأمروالتجربةوالملاحظةالمشاهدةمنأساسعلىمبنيأ

تلكفىخاصة،الإسلاحعنالاستشراقيةالدراساتفىمعدومأ

لاإذ،المستشرقبنمنكبيرعددقدمهاالتىم!!لاعنالمداخل

القيمةالدراساتفىمثلأنجدكماكدينللإسلامدقيقوصفيوجد

الدياناتفىالمتخصصونوالمستشرقونالأديانمؤرخوقدمهاالتى

تناولأموضوعاتهمتناولمنتمكنواوالذين،الإسلامغيرالأخرى

منكثيرأاقتربتالمدروسوصفيظلدينمعرفةفيهقدمواعلميأ

.الأخرىالأديانعنالصحيحالتعبير

بينالفصلفىالمستشرقونفشلفقدلجعلامبالنسبةأما

التقييمية،بالأحكامممتلئأللاشلاموصفأوقدموا،والتقييمالوصف

المذهبية،والتأويلاتوالتفسيرات،الموضوعيةغيروالتدخلات

للوصفالمفسدةالعواملمنذلكوغير؟الأيديولوجيةوالإسقاطات

لحقائقوالتزييفاالتشويهعملياتبخلافهذا.للإسلامالسليم

هدفأالشبهاتوإثارةالأكاذيطااختلاقوأصبح.الإسلامىالدين

الهدفيزالولاكانوسترهاالحقيقةطمسانوالحقيقة.وغاية
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هوبل،العلميةللموضوعيةمضادهدفوهوالأسمىالاستشراقى

الموضوعية.نقيض

بينالربطخلكلمنللإسلامالاستشراقىالتناولهذا

فىالمتعمقةأسبابهلهبينهماالفصلفىوالفشلوالتقييمالوصف

لاولذلك،للإسلاممضادةالاستشراقفروح،الاستشراقيةالنفس

وصفأفتصفهعلميأتناولأالإسلامتتناولانالروحلهذهيمكن

داخليةمعاييرخرومنتقيمهأوعليهوتحكم،هوكمادقيقأعلميأ

فىتأصكالتىالأسبابهذهأهمومن.الإسلامداخلمننابعة

الموضوعىالئعاملعلىقادرةغيروجعلتهاالاستشراقيةالروح

الإسلاح:-مع

لأنهوالنصرانيةلليهوديةمنافسأدينأاعتبرالإسلامىالدين1-أن

تصحيحيةنقديةوبروحالتوحيدىالنبوىالتراثداخلمنأتى

والنصرانية.اليهوديةلمعتقدات

العالميةمطدأمنانطالقأوانئشارسيادةدينالإسلامىالدين2-أن

الحدفىالمنطلقهذامنالإسلامنجحوقدالتوحيدإلىالمسئند

قطاعأإليهوجذببل،المعالمفىوالنصرانيةاليهوديةنفوذمن

كانتجغرافيةمناطقإليهوضم،والنصارىاليهودمنكبيرأ

ودينيأ،سياسيأصافسدينفهو.الديانتينلهاتينتابعة
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(23).والنصارىاليهوديعتقدكماللخطرمستمرومصدر

يمكنلاالمستمروالسياسىالدينىللخطركمصدرالإسلاعان

السياسةتجاربفشلبعدخاصةتشويههخرومنإلامقاومته

وحتىالأولىالصراعمجالاتخصالاسلا!معوالعسكرية

اليهودبينالانتشارفىالإسلامونجاح،الصليبيةالحروب

الإسلا!،حقائقطمسخل!منإلايقاوملاوالنصارى

وصولعدمعلىوالعمل،عنهالصحيحةالمعرفةوحجب

الغربىوالمتقفالقارئووحبدانعقلإلىالسليمةالمعرفة

هذابدأوقد.وحضارةكدينالاسلامتأثيرتحتيقعلاحتى

وانتشارهالإسلامظهوربدايةمنذالإسلاممحاربةفىالاتجاه

يعدوتشويههاالحقيقةطمساناعتقدإذوالنصارىاليهودبين

الكتاباتخلتلذلك.وانتشارهامعرفتهالمنعالوسائلاهممن

السليموالتقييمالصحيحالوصفمنالإسلامعنالاستشراقية

الأخرىالدياناتوصففىوالموضوعيةالدقةمقابلفى،له

علىخطرأ-والحاضرالماضىفى-تمت!لمالتى

واليهودية.النصرانية

الغربيةالروحفىوئدتالإسلاحتجاهالسلبيةالعلاقةهذهان

،القرونعبرتجذرتالتىوالتعصبوالحقدالكراهيةمشاعر
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هوماكلتجاهمزمنةمرضيةنفسيةحالةتمل!وأصبحت

وجعلتهمالمستشرقينالنفسيةالعقدةهذهأصابتوقد.إسلامى

عقمجردةعلميةمعاملةالإسلاممعالتعامليهممتطيعونلا

الإسلامتجاهشديدةحساسيةلديهموتكونت،والغرضالهوى

معهايتعاملونالتىالأخرىالأديانعندراستهمفىنجدهالا

ادىالمدروسللموضوعحبوفى،ظاهرينوودتعاطففى

الشرقدياناتفهمفىقيمةعلميةأعمالإثتاجإلىبهم

.الأخرى

روحالإسلامعنالاستشراقيةللأعملىالدارس5-يستشعر

وهو.(24)وحضارةكدينالإسالممنالاستشراقىالخوف

الإسلامفهمفىالتعمقمنالموضوعىالمستشرقيمنعخوف

ثانيأ.الغربىالقارئوعلىاولأنفسهعلىخشيةوحضارته

التعمقحالاتفىانهالاستشراقتاريخفىونلاحظ

وانقلابالمستشرقلدىذاتىتحولحدثالنادرةالموضوعية

أو،الإسلامفىالدخولإلىبهأدىحياتهفىفكرىأودينى

برفضقوبلتالحالاتهذهومث!عنه.والدفاعمعهالتعاطف

اسشملمالذىللمستشرقواضطهادوإهم!بلشديد

أمروهوتأثيرهتحتووقعالإسائحدراسةفىللموضوعية

المستشرقمعهاتعاطفأخرىدياناتحالةفىمعهودغير

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أوللرفضيتعرضأنيدونوقيمهابمبادئهاأخذهحدإلى

الغربىكالمجتمعمجتمعفىخاصةالاضطهادأوالاهمال

التدخلبعدموالمؤم!،اعتقاداللاأوالاعتقادبحريةالمؤمن

أعجبتهمستشرقمنوكم.للابسانالدينيةالشئونفى

أندونومارسهاوأحبهامعهافتعاطفالبوذيةأوالهندوسية

فىفقط.الاعتراضأوالمؤاخذةألوانمنلونلأىيتعرض

والتهديدالاعتراضيظهرالإسلاممعالتعاطفحالة

يدعىمجتمعفىالضغطوسائلمنذلكوغيروالاضطهاد

التدين.وحريةالديموقراطية

وفىالمعتقدفىوالنصرانيةاليهوديةمنالإسلاحقربأن

وصفتقديمعلىالمستشرقيساعدلمالدينىالتفكير

فالأديان.متوقعهوكما،لهصحيحوفهمللاشكموضوعى

بعضهافهمفىالأقربهىواحدةمجموعةفىتصنفالتى

إذادقةأكئروتصوروصفتقديمعلىالأقروهى،البعض

منعتوقد.والبحثللدراسةالموضوعيةالشروطتوافرتما

اليهودىالمستشرقينظرانمنسابقأذكرناهاالتىالظروف

باليهوديةتربطهدينإلىنظرتهالإسلامإلىوالنصرانى

ضوئها.فىالإسلامفهميمكنقويةدينيةعلاخاتوالنصرانية

الصراعلخلفيةوالنصرانىاليهودىالمستشرقياسشملمولكن

-238-http://www.al-maktabeh.com



للاينرؤيتهعلىتسيطروجعلهاالإسلاممعوالسياسىالدينى

طغتولقد.بحتموضوعىإطارداخليراهفلا،الإسلامى

الجابي!عاملأيكونأنالممكنمنكانماعلىالسلبيةالرؤية

منيمكنه،الحالةهذهفىالمستشرقوهو،للدارسبالنسبة

للالحسر.السليمينوالتقييموالفهمالصحيحالوصف

..كد*الا.الالئعاد:ثانيأ

عنلتعمدالإلعملامعنالاستشراقيةالدراساتأنفىشكلا

نم+اذهويعدءكثينالإسلامجوهرعنالتعبيرعنالابتعادقصد

علمناإذاخاصة،الاستشراقارتكبهاالتىالمنهجيةالأخطاءكبر

إلىمباشرةتعمدالديندراسةفىالحديثةالمنهجيةالاتجاهاتأن

الاتجاهاتهذهعلىعلمأالجوهراصبححتىالجوهرعنالبحث

اختلافهامعالغايةهذهفىتشتركمدارسعدةفهناك.المنهجية

هذهاهمومن.الجوهرهذاإلىللوصولالمتبعالمنهجفى

،الأديانتاريخومدرسة،الأديانمقارنةمدرسةالمدارس

موضوععنالمسئشرقوابتعاد.(25)الدينفينومينولوجياومدرسة

فىابمنهجىللتطورتجاهلأيعكسالإسلامعندراساتهفىالجوهر

الركب.عنتخلفأأو،والأديان"الدينيةالظاهرة"ادراسةمجال

دراسةحالةفىمقصودتخلفوهو.المجالهذافىالعلمى

دياثاتعلىنثقرئ!ثسملابواسطة.طبقتالمناهجهذهلأنالإسلاح
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جوهرعنالكشففىكبيرحدإلىونجحت،الإسلامغيراخرى

.الدياناتهذه

الإسلاعجوهرإلمحىالوصولفىالمستشرقونفشلوقد

،المستشرقعلىأثرتخارجيةعواملعدةلتداخلوذلكوحقيقته

كيانهلهمستقلكدينللإسلامالداخلىالفهمعنبهوابتعت

ومشاعرهمخبرتهمفيهوللمعتقدين،الأخرىالأديانعنالمستقل

تصورالخارجيةالعواملهذهاولومن.الخاصةالدينية

نصرانيةيهوديةرؤيةخصمنالإسلا!لجوهرالمستشرقين

يهوديأفهمأوفهمتهؤالنصرانية،اليهوديةضوءفىالإسلامشرحت

عنصورةإلىالوصولالنتيجةوكانتإسلاميأ.لانصرانيأ

عماالاختلافتمامومختلفة،المسلمينعندمقبولةغيرالإسلام

والنصرانيةباليهوديةفيهاالإسلاحربطتمحيث،المسلمونيعتقده

وبهذا(26).دينيةوكنجربةكدبنالإسلامباستقلكيةالاعترافوعدم

كماالاسلامتقديمبشرطالوفاءمنالمستشرقونيتمكنلمالشكل

التىالصورةفىالإسلامتقديمعنوعجزوا،المسلمونفيهيعتقد

المستشرفينبعضاعترفوقد.ويقبلونهاالمسلمونيراها

.الأدياندراسةفىالشرطهذاتوفربضرورة

وشرطى":سميثكانتولولفردالمستشرقيقولهذاوفى

اعترفإذاإلاصحيحأيعتبرلادينعنتعبيرأىأنالثانئ
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ثوريأ،يعدهذاأناعلمإنى.الدينهذافىالمعتقدونبصحته

صحتهبعمقاعتقدولكنى،بسهولةيقبللنشرطأنهوأعلم

الممكنفمنالدينعنالخارجيةبالحقائقيتعلقففيما.واهميته

أشياءالدقيقةالعلمىالبحثبواسطةيكتشفأنالثينعنللأجنبى

فيماأمالقبولها.مستعدأيكونلاوربماالدينصاحلايعرفهالا

الدينلأهل(الدينى)النسقالنظاميحملهالذىبالمعنىيتعلق

لأنالدينصاحبيتجاوزأنيستطيعلاالحالبطبيعةفالأجنبى

إذنليسفهوبصورتهيعترفوالموإذا،الدينهووالتدينالتقوى

النافعةالجادةالدراممةأنبقوةوأعتقد...ئصويرهتمالذىدينهم

مبداولكنهتحديدأليسبحقوهو.المبدأبهذاتعترفأنيجب

إلىديناميكيةفىالدارسيقودتجريبيأميزانأيعطىلأنهخلاق

ىأ11:بقولهالحقيقةهذهعلىللتأكيدسميثويعود.(27)"الحقيقة

عليهصذقماإذاصحلححىكدينالاسكعناقولهشئ

واعتقادناالرأىهذاأهميةورغم.(28)"اآمين"بقولهمالمسلمون

نجدللابساللدراسئهمفىالمستشرقينعلىللحكممقياسأيصلحأنه

دراساتهعلىالمبداهذاتطبيقفىيفشلنفسهسميثالمستشرق

الحقيقةيتجاوزإنهبل،الإسلامىوالمجتمعالإلسلامفىوبحوثه

فليس"اصحيحغيربالتأكيدالعكسانمفادهآخربرأىيدلىحين

...صحيحةتعتبرالمسلمينعندمقبولةالإسلامعنعبارةكل
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الممكن-فمن.ببساطةالمسلمينيتبعأنالأجنبىيحتاجولا

فىدينمعنىتقريرمنيتمكنأناجنبىلباحث-وعمليأنظريأ

الحالىالوقتوفى.الثينصاحبمنأكبروبنجاححديثةألفاظ

دينهمعنالتعبيرعنأنفسهمالمسلمونعجز،المثالسبيلعلى

المستمعإلىالإسلاممعنىتوصيلفىتمامأينجحفكريأتعبيرأ

هىالإسلاحعنيكتبألذىالمسلمغيرالدارسمهمةإن.الغربى

بأخذهوذلكالغربىالأكاديمىالتراثبمتطلباتيفىعرضبناء

علىعقلانيةفىمشمقأبكونوان،الموضوعيةالمادةمنمباشرة

أيضأيعنىوأن،الأخرىالمعرفةمستوىوعلنىالداخلىالمستوى

بمجردموافقتهمعلىوبالحصولالناسقلوبفىالذىبالإيمان

.(29)االلتحدىومتيرةخلاقةمهمةإنها،صياغته

نظريأشرطأسميثالمستشرقوضعهالذىالشرطويظل

مستشرقينجحلمإذالإسلامعنالاستشراقيةبالدراساتيتعلقفيما

بل+المسلمونيقبلهللإسلامتصورأيقدمأنفىالآنحتىواحد

تقديمفىوقعوامنأبرزمنفهوذلكفىفشلقدنفسهسميثإن

التنصيريةالدينيةبخلفيتهمتأتزأنصرانيةصورةفىالإسلام

البلادبعضفىالمسلمينبينالتنصيرىوبنشاطه،اللاهوتية

مثالأسمبثأعطىوقد.والباكستانالمهندفىوبخاصةالإسلامية

نداء"وهوالإسلامىللقبولمحققأيعتبرهالإسلامعنعملعلى
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اعترفلقد"يقولحيثكراجكينيثالمنصئرللمستشرق"االمئذنة

الأولالجزءأن(خاصةمناقشات)فىمسلمونبينهمومنكثيرون

(30)(9561لندن،)نثويورك"المئذنةنداء"كراجكينثثكطابمن

يستطعلمللمسيحيينالإسكعنوفعالأمؤثرأعرضأيعطى

فرضيةبالتأكيدوهذه.(31)ا"اثيدحلاالعصرفىمسلمأىتجقيقه

الدينصاحببأنالخاصالسابقرأيهبهاويناقض،سميثيطلقها

الأجنبى.عليهيقدرلاعمقفىدينهعنالئعبيرعلىالقادرهو

كينيثفالصستشرق.ضربهالذىالملراختيارسميثاساءوقد

للإسلاحشرحوعمله،المسلمينتنصيرإلىيسعىمنصئركرأج

أو،النصارىإلىالإشلاميقرباىتقريبىعملفهوالنصارىإلى

الخطنفسفىيسيرللاشلامنصرانىتصويرهوآخربمعنى

للنصرانيةتحريفوأنه،كدينالإسلاحاستقلكيةعدمإلىالداعى

الإسلامعنالنصارىإبعادالأول:تنصيريينهدفينلتحقيق

غيرإبعاد:والثانى،للنصرانيةتحريفالإسلامأنبدعوى

أنطالماالأصللأنهاالنصرانيةإلىوجذبهمالإسلاحعنالنصارى

بعضجذبوهوثالثتنصيرىهدفوهناك.لهاتحريفالإسلام

صورةمجردإسلامهمأنبدعوىأيضأالنصرانيةإلىالمسلمين

للنصرانية.محزفة

التىبالشروطالوفاءفىتمامأينجحلمبأنهسميثويعترف
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اكاديمىمؤلفبوضعالتحدىهذايقابلانحاولفقد.وضعها

التاريخفىالإسلام"كتابأفألفوالنصارىالمسلمينقبوليلقى

الصفحاتفىكدينالإسلاملمعنىشرحهعلىويثنى"الحديث

ومفهومأصحيحآيكونأنإلىيقصدالكتابأنويدعى(9-26)

للمسيحيين.وهفهومأ،للمسلمينومفهومأ،الأكاديميينالباحتينلدى

علىأنيعنىفهذاجزئيأإلاانجحلمأننىأما11:قائلأيعلقثم

والسبب.(32)"اعنهايتوقفأنلاالمحاولةفىيستمرأنالإنسان

بمنظورالإسلامإلىالنظرقضيةإلىيعودالفشلهذافىالرئيس

ربطهبسببالإل!مجوهرضباعإلىيؤدىنصرانىأويهودى

نصرانى.أويهودىآخربجوهر

جوهرعنالتعبيرفىالاستشراقىللفشلالثانىوالسبب

حدودهفىالإلمعمرؤيةعلىالمستشرقينقثرةعدمهوالإسلام

بأديانربطهبدونالداخليةومضامينهمعانيهمنإطاروداخل

العواملغيرأخرىعواملأو،قديمةمذاهبأو،أخرى

عنفضلأ-الفشلهذامظاهرأهمومن.الخالصةالإسلامية

المستشرقين-عندوالنصرانيةباليهوديةللإسلاحالتقليدىالربط

باليهوديةمقارنتهخصمنالإسلامفهمإلىالاستشراقىالاتجاه

تعاليمردبهدفالأديانمنوغيرهاوالزرادشتيةوالنصرانية

الأديلنبينالمقارنةأنورغم.عليهسابقةدينيةتعاليمإلىالإسلاح
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فالمست!ئهـرقون،والاختلافالتشابهوجوهتوضيحفىشكبلامفيدة

للإسلامدراستهمفىيستخدمونهإنماالغرضهذابتحقيقيكتفونلا

وفى.الإسلامظهورفىمؤتزةأنهايعتقدونأخرىبأديانلربطه

إلىكدينلهالذاتىوالفهمللإهمملامالداخليةالدراسةمنهروبهذا

فيهليسبماسلبيأشرحأوشرحه،أخرىأديانخلرمنفهمه

الإسلامفىنقصوجوهإظهارأى،الأخرىالدياناتفىوموجود

تهتمولا.الخصوصوجهعلىوالنصرانيةاليهوديةفىاكتملت

هوبممايصفهالذىللإلهمملامالإيجابىبالشرحالمقارنةالدراسةهذه

ومثل.الأخرىالدياناتفىالموجودوغيرفيهالموجودويظهر

خارجىتأتيرإلىالتشابهيردماعادةالاستشراقىالاتجاههذا

إلىفيردهاالاختلافوجوهاما.والنصرانيةاليهوديةمنخاصة

أظهرالنصرانيةاليهوديةللرؤيةفهمعدمأوالإسلامفهمسوء

تغيير.أوتحريفشكلفىالاخئلاف

دراسةفىالاستشراقىالاتجاههذاعلىالمسيطروالمنهج

المدرسةعليهسارتالذى"والتأتزالتأئير"منهجهوالإسلام

استعارهوالذىالتاريخىالنقدبمنهجالمتأثرةالاستشراقية

دراسةعلىوطبقهالغربفىالتاريخيةالدراساتمنجولدشميهر

جديدأيقدملاالمدرسةهذهنظروجهةمنوالإسر.(33)الإسلام

والحصول،للقديمفهمعدملحىمبنيةللقديمصياغةإعادةهوإنما
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الصياغةفأتتشفهةأومكتوبةمحرفةمصادرمنالقديمعلى

كما.(34)ومضللةمحرفةصياغةوالنصرانيةلليهوديةالإسلامية

مادينكلمنأخذتلفيقىدينهذهالنظروجهةمنالإسلامأن

جديدأ.دينأالسابقةالأديانمنولفقناسبه

!وهرإلىالوصولفىالاستشراقىللفشلالثالثوالسبب

الإسلامىالمنظورعلىالمستشرقيناعتمادعدمإلىيعودالأسلام

الرؤيةهجروتفضبلهم،أنفسهمهمالمسلمونيفهمهكماللثين

للدينالممتلةالإسلاميةالمصادرإهمالخل!منالإسالمية

ني!ثلافىالاستشراقيةالأعم!علىواعتمادهم،الإسلاصى

المعبرةأو،الثانويةالاسلاميةالمصادربعضعلىأو،الإسلاصى

والجماعة.السنةأهللاعتقادالمخالفةالإسالميةللفرقرؤىعن

مقارنةعلمفىالناشئالاتجاهمنحقيقةيست!يدوالموالمسئشرقون

بضرورةينادونعلمائهبعضبدأوالذى،الغربفىالأديان

لهذاحقيقيةصورةصكلىالحصولأجلمنالدينأهلإلىالعودة

بعضالشأنهذافىصدرتوقد.الدراسةموضوعالثين

معتقديها.خرومنالأديانتقديمإلىتسعىالتىالدينيةالدراسات

هذااستخدموقدأتباعهخصمنالدينفهمإلىاتجاه!هناك

الهندوسية*مثلالأقصىالشرقبدياناتيتعلقفيماالأسلوب

الإسلاح!علىتطبيقهيزالولاوغيرهاوالكونفوشيوسيةوالبوكية
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فى1الغربخلقهاالتىوالحساسيةالصراعروحبسبثب!متخلفأ

المستشرقينإلىئعودذلكومسئولية،الإسلاممعالتعامل

عامبشكلفهم.ان!سهمالإسلاميةالدراساتفبىالمتخصصين

ويهملون،وجوهرهالإسلامروحعنالإسلامىالتعبيريهملون

هصادرعلىويعتمدون،والصحيحةالرئيسيةالإسلا!يةالمصادر

الم!ستشرقينأعم!علىيعتمدونكما.ومنحرفةثانويةومراجع

عنوشبهاتخاطئةوتفسيراترؤىمنتحتويهبماالسابقين

أنف!بمهممنينصئبونفالمستشرقون،هذاعلىوعلاوة.الإدسلام

لتعاليمه،وشارحينبللهومصلحين،الإسلاصىالدينعلىقضاة

الاستشراقىالكتابندرةإلىأدتعامةاستشراقيةطاهرةوهى

الاستشراقىالكتابوسيادة،هوكماالاسكيصفالذىالوصفى

فىالانحرافاتويبرزالسلبياتعنيبحثالذىالتقويمىالنقدى

الإسلامى،الدينحقائقعلىالتركيزمنبدلأالإسلامىالفكر

فيحصلوالمصادرللموضوعاتىبهذم.ءاقتناخصمنذلكويفعل

للإهمملام.مذهبىفهمعلى

عنالاستشراقيةالثراساتفىالواضحةالأمورومن

تكؤنفقد.التعبير(هذاصح)إناستشراقىلإسلامتكوينهاالإسلام

الاستغناءإلىبالمستشرقينادىالإسلامعنضخماستشراقىتراث

الفهمعلىوالاعتصادتامأاستغناءالإسلاميةالمصادرعن
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المستشرقمصادرإلىفاحصةنظرةولعل.للإسلامالاستشراقى

المصادروسيادةالإسلاميةالممصادرإلىالعودةندرةإلىتشير

تكمنالاستشراقيةالكتابةفىالأسلوبهذاوخطورة.الاستشزاقية

المستشرقينلدىفيهاوموثوقمعتمدةاستشراقيةرؤيةتكوينفى

المصادرعنتغنىكما،الإسلاميةالرؤيةعنتمامأتغنىبحيث

كتابةالإسلامعنالاستشراقيةالكتابةمنيجعلوهذا.الإسلامية

المصطلحفيهاويسود،الداخلمنالإسلامتثرسلاخارجية

مه!لاعليهايغلبكما،الإسلامىالمصطلحمنبدلأالاستشرقى

الإسلامى.الفهملاالاستشراقى

عدمإلىبالاستشراقالمؤديةالأسبابهذهإلىونضيف

النظرإلىالمستشرقينميلوهورابعأسببأالإسلامجوهراكتشاف

الإسلامفىتعدديةهناكبلواحدأإسلامأليسأنهعلىالإسلامإلى

،مصرىإسلامفهناك.والتاريخىوالفكرىالإقليمىالمستوىعلى

وهناك.الخ...انىوالر،وسعودى،وباكستانى،وهندى

وحديث،،ووسيط،قديموإسلام،وصوفى،وشيعىسنىإسك

هذهآخرإلى..شعبىوإساللرسمىوإسالم،(35)ومعاصر

وحدتهوعدمالإسلامتنوعإثباتإلىجاهدةتسعىالئىالتقسيمات

.،عصرإلىعصرومن،بلدإلىبلدمنواختلافهالمسلمينبين

يوجدلاأنهالنهايةفىكلههذاومعنى،مذهبإلى!ذهبومن
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.مهالكللجسلامأشك!عدةهناكإنماواحدجوهرلهواحدإسالح

.(36)الخاصجوهره

الكشففىالاستشراقلفشلالهامةالأخرىالأسبابومن

المجدلصناعةفىقارمئ!تسالاسقوطوجوهرهالإسلامحقيقةعن

ولا.والنصرانيةاليهوديةعندفاعيةدينيةلأغراضالإسلامحول

يتمكنولم.(37)دفاعيةجدليةلاهوتيةنشأةالاستشراقنشأةانشك

الصبغةهذهمنالتخلصمنالطويلتاريخهفىالاستشر)ق

العلميةثوبمنبالرغمالحاضريومناإلىالجدليةاللاهوتية

النوعفهذا.الحديثالعصرمستشرقويرتديهالذىوالموضوعية

الدوائربعضعلىيسيطريزاللاالجدلىالاستشراقمن

علىالغالبةالسمةأنهكماالكنسيةالارتباطاتذاتالاستشراقية

اليهودالمستشرقينمنالعديديزالولا.التنصيرىالاستشراق

حوله.الشبهالأوإثارةالإسلامضدبالجدلمغرمينوالنصارى

خاصةظاهرةوهى،الدفاعيةالنزعةمندراساتهمتخلوولا

الأخرىالأدياندراسةفىمعدومةتكونوتكاد،الإسلامبدراسة

الجدلعنوالبعدوالموضوعيةالعلميةمندرجةفيهاتحققتالئ!ى

والنصرانية.باليهوديةالأبيانهذهعالمةطبيعةبسببوالذفاع

هوكما،وجدلصراععلأ!ةوليستوتسامحودعلاقةفهى

الإسلاح.معةث!علافىالح!
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إلىوالنصارىاليهودبالمستشرقينوالدفاعالجدلأدىلقد

عنالبخثوإهمال،الإسكدراسةفىبالحقيقةالاهتمامعدم

تحقيقغايتهفالجدل،بغريلاهذاوليس.كدينالإسلاحجوهر

الحقيقةحسالاعلىوالنصرانيةلليهوديةوالانتصارالغلبة

اللجوءإلىالإسلامحولالاستشراقىبالخطابأدىمماالإسلامية

وجهعلىواضحأيبدوكماالخطابىوالبرهانالخطابيةالح!إلى

علىالمعتمدالتنصيرىالاستشراقىالخطابفىالخصوص

فىشكولا.الحقيقةعلىيدللاالذىالوعظىالخطابىالبرهان

الجمود.أوالجهلمنالفكرعلىأخطرالاستشراقىالجدلأن

أماممفتوحأالبابفيظلهىحيثبالمشكلةيقففالجل!

حولالحقيقةتزييفعلىالمعتمدالجدلأما،الحقيقةمعرفة

ج!ودأتتطلبالتىالأقنعةمنبالعديدالمشكلةيغلففهوالإسلام

الذىالوضعهووهذا(38).فيهاالحقجانبلتوضيحمضاعفة

غففلقد.الإسلامضدالجدلمنقرونعبرالاستشراقإليهوصل

الحقيقةاختفاءإلىأدتبأقنعةالاستشراقىالجدلبواسطةالإسلا3

منجعلتالتىالمضللةوالآراءالشبهاتآلافوراءالإسلامية

بأمرإلايتحققلامستحيلاأمراالاسلامحقيقةعنالكشفمهمة

والنظر،،الجدلىماضيهعنالاستشراقتخلىوهومشابهمستحيل

الوصولسبيلفىوالمجتهدالحقيقةفىالراغلابعينالإسلاحإلى
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وإبرازها.إليها

فىالاستشراقىالفشلعنالسابقةالأسبابإلىويضاف

دراسمةفىالدينىالبعدإهمالوحقيقتهالإسلامجوهرإلىالوصول

علىالمحمومالاستشراقىالتركيزخائلمنوذلكومعرفتهالإسلام

ويركزون.الإسلاحنشأةفىالأساسواعتبارهالينيةعيرعوامل

العواملمثلالماديةالعواملبعضعلىالخصوصهذافى

طبيعةفهمفىالغربيةبالمذاهبتأثرأوالاقتصاديةالاجتماعية

ظاهرةعندهمباعتبارهللدينالاجتماعيةبالنشأةوالقول،الدين

والاجتماعيةالبيئيةوالأوضاعالظروففيهاتؤتزاجتماعية

الفهمهذاالغربفىالاجتماععلماءطبقوقد.(39)والاقتصادية

بهاخذالذىالمنظورنفسوهو،الأديانكلعلىالدينلنشأة

الاجتماععلموبآراءعامةالغربىبفكرهمالمتأثرونالمستشرقون

الديناعتبارفكرةمنينطلقوجميعهم،الخصوصوجهعلى

الأصلىورفض،إنسانيةأسبابإلىنشأتهورد،اجتماعيةظاهرة

منها،التوحيديةوبخاصةالأديانبعضبهتقولالذىالإلهى

ينكرونالعلماءهؤلاءمعظمإنبل،الإلهىالوحىوإنكار

العواملووليدإنسانيةصناعةإذنعندهمفالدينأصلأاكوهة

والاقتصادية.الاجتماعية
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اجتماعيةبعلللالبهسلاعدراستهمفىالمستشرقونويتعفل

الاجتماعيةالأوضاعفىفيبحثوناجتماعيةكظاهرةالإورلشرح

الإسلام.نشأةأسبابعلىللتعرفالجاهليةالبيئةفىوالاقتصادية

لنظرياتهمويخضعونه،اجتماعيأشرحأالإسلامويشرحون

،والأيديولوجياتالمذاهباختلافحسبتختلفالتىالاجتماعية

الإسلا3ربطعمليةفىأسهبتالاستشراقفىالشيوعيةفالمدرسة

منظورمنالإسلاموشرحتالاقتصاديةالاجتماعيةبالعوامل

فىالعلمانيةالمدرسةفعلتوكذلك.(40)الشيوعيةالنظرية

والنصرانيةاليهوديةالدينيةالمدرسةبهماتأثرتوقد،الاستشراق

الأصوليسمىماعلىركزتقدكانتوإن،للإسلا3معالجتهافى

بالعواملاخذهاإلىبالإضافةالإسالمىللدينوالمسيحيةاليهودية

والعلمانية.الشيوعيةالمدرستانبهاانفرتالتىالأخرىالمادية

الكشففىالاستشراقىلش!لالهذاالأخرىالأسبابومن

أصابتغيرإلىيعودمعاصرسببهتقيقحو-مالسإلاجوهرعن

المدرسةداخلخاصةالمعاصرةالفترةفىالالمعتشراقيةالدراسات

.الاستشراقفىالأوربيةالمدرسةعلىبدورطاأثرتالتىالأمريكية

بالمجالاتالمهتمالتقليدىالاستشراقإهمالهوالئغيروهذا

إلىوحضارتهوعبادائه"وعقائدهللديندراسةمنالتقليديةالإسلامية
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منكجزءالإسلامىللعالمالحالىالواقعيسمىبمامعاصراهتمام

دراساتإلىبتحويلهاالاستشراقيةللدراساتالجديدالأمريكىالبناء

الإسلاميةوالأقطارالأفاليمأوضاعوتسجلترصدقطريةأوإقليمية

والدينبةوالاقتصادبةالسباسبةالمستوياتعلىالمعاصرة

الأهدافلخثمةالمعلوماتهذهوتوظيف،والفكريةوالاجتماعية

وهى،الإسلامىالعالمبلدانفىوالغربيةالأمريكيةوالمصالح

تعتبروبهذا.(4!)الأولالمقامفىاقتصاديةسياسيةمصالح

عليهسارالذىالأسلوبنفسإلىعودةالإقليميةالدراسات

دراسةعلىركزحينبالاستعمارالمرتبطالسياسىالاستشراق

لخدمةالمعرفةهذهوتوظيف،أحوالهاومعرفةالمستعمرةالبلاد

القديمالاثجاههذاأنغير.المستعمرللبلدالاستعماريةالمصالح

التقليدىالأكاديمىالاستشراقأهدافتحقيقبينالحقيقةفىجمع

فىالاستشراقيةالأعملفتوفرت،السياسىالاستشراقوأهداف

الدراساتأما.المعروفةوالإسلاميةالعربيةالدراساتمجالات

الإسلامىللدينالأكاديميةبالدراسةتهتملافهىالحاليةالإقليمية

السياسةفىبتأتيرهيتعلقفيماإلابالدينتهتمولا،وشريعةكعقيدة

الحاليةوالأوربيةالأمريكيةالمثرسةفىسادلهذا.والاقتصاد

الدينيةالظو)هربعضودراسة،الاقتصادىالسياسىالتوجه

والحركات"الأصولية"مثلوالاقتصادالسياسةعلىالمؤثرة
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معيتفقوهذا.والاقتصادللسياسةوتفسيرهاالمعاصرةالإسلامية

.(42)والقطريةالإقليميةللدراساتوالاقتصاديةالسياسيةالتوجهات
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الئالثالفصل

المستشرقينعندالإسكم!فمشكلة
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الثالثالفصل

المستشرقينعندالإسقفهممشكلة

.الأدلاا!لتا،نحظس!ا:لأأو

الإسلامفهمإشكاليةنضيفالسابقةالأسبابإلىوبالإضافة

بينالحالىالوقتفىمثارةقضيةالفهموقضيةالمستشرقينعند

معرفةورغم.دينهمغيرأديانبدراسةالمهتمينالأديانمؤرخى

يهتملمربمابليستفدلممعظمهمأنيبدوالقضيةبهذهالمستشرقين

التقربفىحولهاالمناقشاتمنالاستفادةومحاولةالقضيةبمتابعة

المستشرقينمنعددأأنصحيح.فهمهومحاولةالإسلاممن

ومعمناقشاتهفىوساهم،الأديانتاريخعلمقضاياإلىانجذب

بهاقامالتىالإسلاميةالدراساتعلىكبيرتأثيرلهذايظهرلمذلك

وتشارلزسميثكانتولولفردبينهممنونخصالمستشرقونهؤلاء

أدمز.

الألمانىالمصطلحالأديانتاريخمصالروتستخدم

.(43)الأديانفىالفهمقضيةعنللتعبير"الفهم"7ح334ح4*ح

.أدخلمنأهم*.ح*كلا4فاخ.ىالألمانىالأديانمؤرخويعتبر

فقد.(44)الأدياندراسةمنهجيةفىمه!لابالخاصالمفهومهذا
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يجب*!سإة!ذء!3"ة33!*3ح4*7آالأديانعلمأنفىقوةبكلاعتقد

ويشرح،!ي!ص!*!سلوآذح3الهيرمينوطيقافىجذورهلهتكونأن

3حح*ح)ح453*ل!ح*34حة4!ولذوالتفسيرالفهمعلمبأنهاالهيرمينوطيقا

الفلسفةبينالضروريةالحلقةأيضأويعلتره،ة!4!،!!*!،!(ذهلو

والتفسيرالفهمعلمأنبمعنى.(45)الإنسانىللعلمالمختلفةوالفروع

بطبيعةقمتهاعلىويأتى،الإنسانيةالعلوملكلضرورىعلمهذا

الفهم.إلىحاجةالإنسانيةالعلومأكثرفهو.الأليانعلمالحال

الأنسانفإنالفهموغيابالفهموسوءالشبهفىالسقوطمنوخوفأ

حدودحيثمنالفهمطبيعةفىالتأملإلىيحتاجالباحثوبخاصة

ولذلك،المعرفةلتحصيلأسلوبالفهمإن.وإمكاناتهوأشكالهالفهم

والنفسىوالميتافيزيقىوالمنطقىالمعرفىالبحثأساسفهو

والعواملبالتاريخمشروطمه!لابانفاخويعترف.والأخلاقى

.(46)والدينيةوالثقافيةالاجتماعية

"العطاءهوالأول:افتراضينعلىقائمالفهمأنفاخويرى

مرتبطةظاهرةوهى.أولية!اهرةمه!لاف،ال!هم"أجلمن

مجتمعداخلالإنسانمعيشةوبحكم،للالهسانالإنسانيةبالطبيعة

إلىبطبيعتهالإنسانهذاميلفهوالثانىالافترأضأما.وثقافة

ذاتيةقدرةيملكفهوولذلك.بالفطرةمتدينأكونهأى،الثين

الإنسانوسائلبأهمالإنسانيمدوالدين.الدينفهمعلىداخلية
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(47).الإنسانيةتاريخولفهمالذاتلفهم

للظاهرةالداخلىالتكاملىالفهمعلىفاخمنهجيةوقامت

والعمليةالنظريةوتعبيراتها،الدينيةالخبرةوبنيةولطبيعةالدينبة

التاريخيةالمسافةيسميهبماكتيرأفاخوانشغل.والاجتماعية

ويقصد.وموضوعيتهالفهمبصحةيتعلقلهيماوالثينيةوالثقافية

أنالإنسانيستطيعمدىأىإلى:الشماؤلعنالإجابةبالمسافة

مدىوما؟ديناميتأيفهمأنأو،القديمالإغريقىالفنمثلأيفهم

والمسيحيةاليهوديةفهمعلىالبوذىأوالهندوسىقدرةصحة

فمن.المعرفىالتفاؤلموقفهذافنفاخموقفوكان؟والإسلام

المسيحيةجوهريفهمانيستطيعمسيحىغيرباحثأأننظرهوجهة

المسبحى.اللاهوتلعالمحتىأوللمسيحىيتوفرلاقدوضوحفى

منافضلالأخرىالدياناتيفهمأنالمسيحىللعالميمكنوكذلك

لها.الدياناتهذهأتباعفهم

الانئماءأوالالتزامأنفاخإليهاتوصلالتىالنتائجومن

ولكنه،ويحددهلهافهمهعلىيؤثرشكلاالأديانفىللباحثالثينى

الروحىالبعدتجاهحساسأيكونأنمنيمكتهالوقتنفسفى

(48).السواءعلىالآخرينوأدياندينه،حديان

الأديانوعلمحول5،5!ألاللاهوتعلمبينفاخويفرق
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علمأما.الإيمانوتثبيتبفهميهتماللاهوتعلمإن11:بقوله

القيمعلىيقضىلاوهو.الأخرىالأديانجميعبفهمفيهتمالأديان

الدينى،الشعورتوسعالتىالدينيةالقيمإلىيسعىولكنهالدينية

لدينهأعمقلفهمالإنسانيعدوهو.(49)الدينىالفهموتعمق

الأديانمعرفةإن.إلدينلمعنىوشاملةجديدةخبرةويعطى

تؤدىإنجها،اللادينيةالقوىضدالمعركةفىوعوندعمالأخرى

جديدفهمإلىوتؤدى،عليهوالحفاظالإنساندينفحصإلى

الأديانالإنسانعالجماإذاوذلكفيهيعتقدالذىالدينلأساسيات

هوالأديانعلمهدفإن.وشموليةوعمقوبحماسمتجددبتفتح

الدينية"الظاهرة"ايدرسإنه.حيةككياناتالمدروسةالأديانفهم

(50).مجموعهافى

فىوالروح*العقلتكريسيتطلبفاخيرىكماالدينفهمإن

والجطوية.الاسلجابةن!ملابدانهبمعنىالمدروسللدينمجموعهما

منولابد.الأخرىالأدياننفهمأنأردناإذاالآفقواتساعالداخلية

الافتراضاتكلعلىنتغلبوأن،بالدينالإحساس.نملكأن

الديانات"ظواهر"ونقدرنفهمأد!ويجب،والميولالسابقة

(51)واقعها.فى،الأخرى
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.الة...استفاد"مدء*صفىا:ثانيأ

.*اول!لنهسالا

ماولكن،الفهمحولفاخنظريةصناقشةبصددهناولسنا

فىالنظريةهذهمنالمستشرقيناستفادةمدىتحديدهوالآنيهمنا

بعخيىناقشهاكماالفهمنظريةإننقولوبداية.للابسلامدراستهم

مجهولةليستوالاجتماعيةالإنسانيةالعلومفىوالمفكرينالفلاسفة

لدىمعروفةالفهمحولفاخنظريةإنبل،للمستشرقينبالنسبة

أوربافىكبيبرةلشهبرةثالللأديانكبيرمؤرخفاخلأنالمستشرقين

الثيننظريةوفى،الثينىالإجتماععلمفىكتاباتوله،وامريكا

عندمعروفةالإسلا3فىدراساتلهأنكماالدين!يةوالتجربة

اضحابوبخاصة،الإسلامفى!المتخجبصينالمستشرقيبن

(52).مبهمالاجتماعيةالاهتمامات

سكلمصمببوىعلىاهتيت!قانمولك!فيإلجمطبمبهلةالمعرفةهذهورغم

منحقثقيةالبمتجابهوجودعدمنجد-بالذإلا*فانجوعندبمالأديان

إلإسلامية!تجاهالديىاساتفيابمتحبهبصبي!جانعا+المستشيرقينن

بالقضيةمنهمانج!شغليمنانبمما!الإورسكليوتطبيقاتهاالنظرية

منهاالاستفادةعلىوالعملالمستشرقينبينإذاعتهامنيتمكنلم
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المستشرقينبعضعندانعكاساتلهانجدجدأضيقةحدودفىإلا

.واطومنتجمرى،آدمزوتشارلز،سميثكانتولولفردمت!

أمثالوالمعاصرينالشبانالمستشرقينمنقلللنفرعندوربما

(53).إسبوزيتوجون

فاخوضعهاالتىوالشروطالمواصفاتأنلهيؤسفومما

فىصدىلهانجدلاالأخرىوالحضاراتالأدياقفهمنظريةفى

الاستشراقيةالكتاباتفىمئارةليسثفلمسألة.الاستشراقىالفكر

جماعةعندشمتحقهاالتىالأهميةتنلولم،المطلوبالنحوعلى

وحضارة،الإسلامهومختلفدينبدراسةمهتمةالعلماءمن

عنالبحثمجالفىهناولسنا.الإسلاميةالمحضارةهىمختلفة

فىنقولولكن،الفهمبقضيةالاستشراقىالاهتماملعدماسباب

عنفكريأالمستشرقينانفصالالأسبابهذهأهممنانإلجاز

عندخاصةوالاجتماعيةالإنسانيةالعلوممج!فىالمثارةالقضابا

الاجتماععلماءعندو،الحضار)تودارسىالمؤرخين

ال!لشفة.مج!فىوكذلكوالأنثروبولوجيا

كحركةوتشأتهالاستشراقبتاريخعالثةلهالانفص!وهذا

تبلوروعدم،والافتضاذيةوالدينيةالسياسيةارتباطاتهالها"فكرية

تمقعافقد.المنهجيةومشاغلهاهتماماتهلهكعلمالاستشراق
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الأيديولوجيةالأهدافتحقيقسبيلفىبالمنهجالتضحية

منمتفرقةأماكنفىهذاوضحناكما،للاستشراقوالاستراتيجية

غريلنماوكأنهالمستشرقبداالجوهرىالسببولهذا.البحثهذا

وظهر،والاجتماعيةالإنسانيةللعلومالمنتمينالعلماءبين

أموروهى.العلميةالمنهجيةعصرفىمنهجبلاكفكرالاستشراق

رغممنهاالتخلصالصعبومن،الاستشراقبنيةفىموروثة

وظهورالحديثالعصرفىالعلوماتصالوحقيقةالفكريةالمؤثرات

والتكاملية.البينيةالدراسات

الجزميمكنالاستشراقىالفكرفىالفهمقضيةمناقشةوفى

منالعظمىفالغالبيةالمستشرقينعندقضيةتملرلابانهاأولأ

لمسألةطرحدونوحضارتهالإسلامفىتخصصواالمستشرقين

يمثليكنلمالفهمأنعلىيدلوهذا.وحضارتهالإسلاحفهم

بطبيعةهذاويعود.الاستشراقىالفكرفىمتهجيةأونظريةمشكلة

فكريةكحركةللاستشراقالأيديولو!يةالارتباطاتإلىالحال

الأهدافتحقيقإلىوساعية،ومجتمعاتهبالشرقمهتمةغربية

مه!لاأهملتالأهدافتحقيقسبيلفىإنهابل،بالفهماهتمامدون

وسيلةذاتهحدفىالتشويهلأن(الفهم)موضوعالإسلاموشوهت

الأيديولوجية.الأهدافتحقيقوسائلمن
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مستوىعلىتناقشلمنظريةكمشكلةالفهمإننقولوبداية

حدودهلهتضعللفهماستشراقيةرؤيةبتكوينيتعلقفيماالاستشراق

الفهم،طريقفىتقفالتىوالعقبات،إمكاناتهوتناقشوأشكاله

إلىإوالشبهاثالفهمسوءإلىتؤدىالتىالأسبابمنالتخلص

التى"شبهات"كلمةأنإلىالإشارةيجطاوهنا.عامةالفهمغياب

لهاكلمةللاطستشرأقالمضادالإسلامىالفكرفىمصطلحأأصبحت

الدراساتفىالوضعحقيقةإلىالإشارةفىكبيرةة!د

بشكليستخدملمالمصطلحفهذابالفهميتعلقفيما،الاستشراقية

الدراساتمثلالإسلاميةغيرالاستشراقيةالثراساتفىواسع

مرتبطأمصطلحأيكونويكاد،وغيرهاوالهندوسيةالبوذية

منالمستشرقينجانبمنوقعمالكثرةوذلكالإسالهميةبالدراسات

ومن،ومجتمعهوحضارتهالإسلاملحقيقةللفهممقصودإهمال

استشراقىبمفهوموالمباشرالصحيحالإسلامىالمفهومإبدال

للإسلام:فهمينهناكبأنمعهالقوليمكنالذىالحدإلىللإسلاح

طورهمغايرأاستشراقيأوفهمأ،المسلمونيتبعهإسلاميأفهمأ

وهوالواحدالموضوعفهمفىالتطابقعث!حبمويعود.المستشرقون

غيابإلىالمسئشرقينمنودارسيهناحيةمنأهلهبينالإسلام

لدراسةكمدخلأونظبرىكأساسالمستشرقينلدىالفهمعملية

الإسالهممبتغييراستشراقىعملىاهتمامإلىيعودكما،الإسلاح
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المسدلمونعليهاأطلقالتىالفهمسوءعملياتخصمنومجتمعه

."الشبهات"اسمحقوعن

كديقالإسلاممعطياتعلىتجرىفكربةعمليةالشبهةان

الإسلامجوهرعنبعيدأفكريأغرضأتحققلكىوحضارة

الفكرىالقربفكريأالعمليةهذهإجراءسهلوقد.الفهمبموضوع

للمستشرقين،والفكريةالدينيةالخلفيةمنللإسلاموالموضوعى

منوالنصرانيةواليهوديةناحيةمنالإسلامبينالقرابةوعالثات

شهمتخدمواحدةدينيةمجموعةإلىتنتمىكدياناتأخرىناحية

دلالاتاتخذتواحدةمصطلحاتهىبلمنشابهةدينيةمصطلحات

دينىمصثرإلىالعائدةالدياناتهذهظهوراسبابفرضتهامختلفة

فىخللوقوغإلىوأدت،واحدةدينيةللغةوالمستخدمة،وأحد

لاالمستشرق،الإسلامحالةففى.المستشرقينعندالتفكيرمنهجية

تشويهسبيلوفى.المفهومتشويهإلىويقصد،الفهمفىيرغب

عقليةإجراءاتخرومنذاتهاالتفكيرعمليةبتغييربقومالمفهوم

تفرضخارجيةفكريةلمعاييرالفهمموضوعالدينفيهايخضع

علىوالدليل.خلا!امنإلااستشراقيأيفهميكادولا،فرضأعليه

القوليمكنم!!لاعنواحدةاستشراقيةدراسةوجودعدمذلك

واحدةاستشراقيةدراسةوجودوعثح،الإسلامفهمتبأنهاعنها

الفكريةومضامينهالدينية"وبلغتهداخلهمنالإسلامتفهمانحاولت
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لمالإسلام!عاستشراقيةدراسةوجودوعدم،العقليةومقولاته

الفكريةوللمضامينوالنصرانيةاليهوديةالمدينيةللغةتخضعه

ليسالاستشر)قىالعجزهذا.الديانتينلهاتينالعقليةوالمقولات

عقليةشكبلافهى.الاستشراقيةالعقليةفىنقصأأوعجزأسببه

بل،مقصدهاليسالفهمالإسلامحالةفىولكنهاالفهمعلىقادرة

فىالاستشراقنجاحلنايفسرالذىفماوإلا.القصدهوالفهمسوء

والبوذيةكالهندوسيةالأقصىالشرقوحضاراتدياناتفهم

الشرقيةوالحضاراتالدياناتمنوغيرهاوالتاويةوالكنفوشيوسية

الناحيةمنالتعقيدشديدةدياناتوهى؟والحاضرالماضىفى

عنغريبةوعقليةفكريةومصطلحاتدينيةلغةوشمتخدمالفكرية

توحبىدينىعقلالأمرحقيقةفىهوالذىالاستشراقىالعقل

التراثفىالموروثةالتوحيديةالدينيةالمقولاتظلفىتربى

ينجحلماذا.الإسلامىالتراثمعوالمشتركةوالمسيحىىدو!يلا

والكنفوشيوسيةوالهندوسيةالبوذيةالعقليةفهمفىالاسئشراق

هذاعلىعاشورسعيدالدكتورويؤكد؟الإسلاعفهمفىويفشل

أنسوىالظاهرةلهذهتفسيرأنجدلاونحن11:بقولهويعللهالفشل

حقداالوسطىالعصورفىالكنيسةفىيرثوالماليومالغربكتاب

سابق)مرجعالإسلاح"علىحدداعنهاورثوامدطماالبوفيةعلى

ولكنهافهممشكلةليستوهىمقصودةإذنالمسألة0(2صلإ
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مسطيحى،يهودىقالبفىإلاالإسلا3فهمفىالرغبةعدممشكلة

وأبسطهالغةالأدياناوضحهوالإسلامأنعرفناإذاوبخاصة

الميهودي!ةالدينيةالخلفيةذىللمستشرقبالنسبةالفهمعلىوأيسرها

يعبرلكى"االشبهات"مصطلحجديدمنيظهروهنا.والنصرانية

الإسلام.فهمفىالاستشراقيةالنزعةعنصادقأموضوعيأتعبيرأ

ومن،عليههوماوعلى،جوهرهفىالإسلامفهمليسفالمطلوب

المسبقالتمسكقوالمطلوبولكن،مصادرهواقعومن،داخله

عنه،النصرانيةالميهوديةوبالفكرةللإسلامالنصرانىاليهودىبالفهم

ضوئها.فىوأبدأدائمأالإسلاموتقديمبها،المتعصبوالتشبث

يظهرهالذىبالقدرالإسلامصورةتغييرعلىالحرصكانولذلك

عن)غريبهالإسلامغريبيشرحأو،مسيحىيهودىثوبفى

البهودىلكصلإسلامىفهمسوءانهعلى(والنصرانيةاليهودية

علىالاعتمادالإسالمىالفهمسوءفىالسببوأن.والنصرانى

الفكرىالخطعلىومنحرفةمعتمدةغيرنصرانيةيهوديةمصادر

.العامالنصرانىاليهودى

الإسلاعفهمفىوالنصرانىاليهودىالاستشراقمشكلةإن

فالنجاح.الفهمطريقفىعقبةبقفنفسىأساسعلىأصلأتقوم

تملكلاالدياناتهذهأنسببهالأقصىالشرقدياناتفهمفى

مجموعةإلىتنتمىفهى.والنصرانيةلليهوديةرؤيةاوتصورأ
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والإسلام.والنصرانيةاليهوديةمجموعةعنومختلفةغريبةدينية

تاريخهافىتمثوولمالنصرانيةعلىتاريخيأسابقةدياناتوهى

والنصرانيةلليهوديةوالفكزىالدينىالتحدىنم"عونأىالطويل

مننوعالمست!ثمرقينلدىنماولهذا.معهاصراعفىئدخلولم

ودرستفعولجت،الدياناتهذهتجاهالفكرىوالتعاطفالشمامح

الفهم.مناساسعلىقائمةموضوعيةدراسة

المجموعةذاخلمندينفهوالإسلامحالةفىأما

لليهوديةتصورأيملكالذىالعالمفىالوحيدالدينوهو.التوحيدية

منموقفأالتصورهذامناساسعلىوطؤر،والنصرانية

علىالقادرالوحيدالدينالإسلاممنيجعلالموقفوهذا.الديانتين

فالموقف.والنصرانيةاليهوديةضدوفكرىدينىتحبفىالدخول

ومعطيالالمعتقداتللألهدتصحيحىموقفالإسر.تبناهالذى

دينأالنصرانيةاليهوديةالنظروجهةمنجعلهالذىالأمرالديانتين

موقفوتكوينالأساسهذاعلىمعهالتعاملويجبومعاديأمنافسأ

فهمدونالموقفهذا!حوقد.والعداءالصراعهذاعنيعبرمنه

المستشرقونيستطعلمكما.لدراستهضروريةكمقدمهالإلمحملام

موقفمنانطالثأودراستهالاسلا!معالتعاملوالنصارىإليهود

الشرقدياناتدراسةفىحدثكماومتعاطفمشمامحموضوعى

غيرالاستشراقىالموقفالأسبابلهذهفئطور،الأقضى
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ككمليةعلىكبيرأتأثيرأبدورهأئروالذىالإسلامتجاهالموضوعى

منالإسلاحعالمإلىللولوجضروريةمعرفيةكعمليةالإسلامفهم

وانتفى.معالجتهفىخارجيةعواملبأيةالتأتزودونالداخل

منبالعطاءفاخيسميهماواختفى،..لففهمالاستشراقىالاستعداد

الاستعدادعنوالمعبر،للفهمالممهدالعطاءوهو.الفهماجل

ينقصماإن.الموضوعىللفهموالقلبالعقلوتهيئةالنفسى

فىوالروحالعقلتكريسهولجعممعالجتهفىالاستشراق

الداخليةالاستجابةوضرورة،الاسلاملدراسةمجموعهما

فهممنيتمكنلكىالمستشرقلدىالأفقواتساع،والحيوية

الإحساهمماالمستشرقيملكأنضرورةعنفضلأهذا.الإسلام

بحماسموضوعهيواجهوأن،الإسلامفىالروحىوبالبعدبالدين

تعميقأهذاعملهفىأنمدركأمفتوحوبقلبوشموليةوعمق

تجاهمشاعرهتقوىجديدةدينيةلخبرةواسئقبالأالدينىلشعوره

..لديهالدينيةالقيموتدعم،دينه

الاسلا،الدلن!النصوعف!ح!مشكلة8،اةالاستشو:ثالثآ

الفهممحاولةيصاحبماالفهمعمليةفىالهامةالأمورومن

الفكرويعانى.الدينىالنصعلىتجرىتفسيريةعملياتمن

عدمومن،الفهمعلىالتدريبفىعجزمنمجملهفىالاستشراقى
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أدىفقد.الاستشراقىالعملفىوشروطهالتفسيراهدافتوفر

كموضوعالإساللمعالتعاطفوغياب(54)للفهمالاستعدادغياب

عندوالتفسيرالفهمأهداففىجذرىتحويروقوعإلىمدروس

منأساسعلىيتملاالإسلامىالنصمعفالتعامل.المستشرق

فهذه.النصفىالمتضمنةالدينيةبالخبرةوالإحساسالاعتراف

دائمأفهناكولذلك.ذاتهاحدفىمطلوبةأومستهدفةليستالخبرة

على"حريصغبرفالمستشرق.الإسلامىللنصاستخدامسوء

مركريةعلىحريصغيرانهكما،وتكاملهالنصهويةحماية

انطلاقنقطةمنالفهميبدألأنهوذلكالفهمعمليةفىالنص

فشلوتعصباتوقيم،وتقافيةدينيةخلفيةومن،ميتافيزيقية

النصفهمعندإبطالهااوتعطيلهاأوتحييدهافىالمستشرق

النصلطبيعةوفقأللنصالاستجابةفىأيضأفشلكما،الإسلامى

الموضوعيةالعناصربينالتوفيقفىالفشلعنفضلأهذا.ولغته

منكثيرأالاستشراقىالفهميعانىحيثالفهمعمليةفىوالذاتية

البحثوينقصه،الشخصيةلانطباعاتهالمستشرقخضوع

للفهم.كأساسالموضوعى

مبدئيأاوأوليأاهتمامأيملرلاالأصيلالفهمانفىلاشك

فشلحبث،الوصفمامستوىعلىجليأذلكويظهر،للمست!ئرق

لامستقلةحلقةانهعلىالدينىالوصفإلىالنظرفىالمستشرق
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الفلاصلإن.(55)ونقدتقييممنالبحثحلقاتببقيةتختلطأنيجب

وبينالأديانولعلمللتفسيرالوصفيةالطبيعةبينفاخبهأخذالذى

الفكربهيأخذلمواللاهوتيةالفلسفيةللعلومالمعياريةالاهتمامات

وجهعلىالإسلاصىوللنصللإسلاممعالجتهفىالاستشراقى

فى"الوصفىبالفهم"افاخيسميهلماغيابفهناك.الخصوص

دراسةإلىالمستشرقيدخلمافغالبأ.الاستشراقيةالدراسات

الذىبالوصفوصريحواضحاهتمامدونالإسلامىموضوعه

النصبلغةملتزمأداخليأتعبيرأالموضوعمحتوىعنيعبر

(56).النصلأهلالدينيةالخبرةعنالمعبرالدينىومضمونه

للالحسلا3المستشرقإخلاصعدمعلىدليلمنأكثروهناك

بللغةالتعاملالاستشراقرفضالأدلةهذهوأول.للفهمكموضوع

التىةيم!شلابالاعترافبعدمالرفضهذاويبدأ.للاشلامالدينية

وطبيعةالدينجوهرعنمعبرةكشمميةلنفسهالإسلاماختارها

استشراقيةتسمياتالاستشراقواختار(57)للمسلمالدينيةالخبرة

وغير"الهاجرية1"و"العربدين8و"المحمدية"،معرللإسلام

الشمميةمنللهروبالاسئشراقاخترعهاالتىالشممياتمنذلمك

ولكى.عقيدةلاجماعةأورجلأالإل!مهحورليجعلالإسلا!ية

المسلمونيصبحالوحىفبدون،الدينصفةالإسلامعنينفى

هذهعلىسعيدادواردويعلق(58)لرسالةأتباعأوليسلرجلأتباعأ
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والمهنيةالعلالحميةالأوربيةالشمميةهىالمحمدية11:بفولهالتسمية

مثخلتحتويثرجيسقط.فإنهالصحيحالاسموهوالإسلاماما.

تقليدأبوصقهاتلتقطالماهومتيةنحننسميهاالتى"الهرطقة"آخر

فىالاستشراقلغةراجعناوإذا(59)ااالحقللثينمسيحىلتقليد

الدينطبيعةعنمعبرةغيرلخةلوجدناهاالإسلامدراسة

فالإسلامومصطلحاتهالإسانملغةاستخداممنوتتهرب،الإسلامى

والأصولية،بالأرتؤذكسيةشممىالسنةاهلوعقيدة"أيديولوجية"،

(60)."ديمقراطيةوالشورى،وبابويةإمبراطوريةوالخلاخة

عدةإلىيخز(ولكنه،الشموليةوحدتهفىإليهينظرلاوالإسالل

،والسعودى،والمصرى،الهندىالإسلامفهناكإقليميةأشكال

والإسلاح،الدينىوالإسلامالسياسىالإسلاموهناك..والإيرانى

....العلمانى

الاستشراقعمد!سلامالدينيةاللغةتغييرإلىوبالإضافة

كأداةبالنصالاهتمامعدموابدى،الإسلامىبالنصالتلاعبإلى

القصدليناسبالنصتحويرفىبحريةوتصرف،للفهم

الدينيةالخبرةأوالمعنىيعطىالنصجعلمنبدلأالاستشراقى

انهعلىالمستشرقينعندالفهميؤخذولم.أهلهاعتقادعنال!عبرة

،تشويهاتأو،إسقاطاتأو،ظنونعلىيحتوىلاموضوعىأمر

المعنىعنمباشرةيكشففالنص.للنصاستخدامء!ساو
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سكليهيفرضهالذىالمعنىوليس،النصاصحابعندالأصلى

ولم،وتكاملهالنصبحريةيعترفلمفالمستشرق.النصمفسر

كما،النصيحتويهاالتىالدينيةالخبرةتجاهالكافيةالحساسيةيملك

سكنفضلأللنصوالثقافىاللغوىالسياقفهمعنعجزأنه

به.المحيطةوالدينية"التاريخيةالظروف

إليهأشارتوتفسيرهاستخدامهوسوءبالنصالتلاعاهذا

مالطىفدوىفالباحثة.للاطستشراقالناقدةالدراساتبعض

بأنصرحت"ونصه"المستشرقعندراسةفىدوجلاس

فىخاصةرؤيةوامتالكهبالنصالكبيرباهتمامهيتميزالاستشراق

الخطيرةالعباراتهذه.معهوالئعاملالنصبناءإلىتقودهالنص

مضامينه،عنيكشفالنصوتركللنصالحرالوجودتمامأئلغى

وهوذلكمنأخطرهوماإلىالخطورةهذهيتعدىالأمرلنبل

النصيبنىأوينظمفالمستشرق،النصبناءفىالاستشراقىالتدخل

منوبنوعتاريخىكأثراستشراقيآيعالجالنصإن.جديدمن

الاستشراقىالنصيحل"النهايةوفى(61)الأسطورىالتصوير

لذلكونتيجة،معنىيحملكنصالأصلىالعربىالنصمحل

الأسلوبهذاعننتجوقد.(62)ااالمطلقبالمعنىكنص

وسيادة،النصقراءةإفسادالنصمعالتعاملفىالاستشراقى

وتغييرالنصفهمبعمليةوالإخرو،النصعلىالمستشرقعقلية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كنصالوجودىموقفهمنالأصلىالنصوتحبريد"النصبنية

إلىيتحوللاالذىالاحتمالىأوالإمكانىالنصمننوعأفيصبح

والتعليقاتوالتفسيراتالتضميناتتحيطهعندماإلاكاملنص

منإلاالنصهذايفهملاثمومنتتغيرالنصطبيعةانبمعنى

الهوامشفىأوالقوسينفىأوالموجودةالثانويةالخصائصخرو

وتصف.(63)ااالعربىالنصمناساسيأجزءأبعدتصبحوالتى

الشامبوليونىا""ابالتصورالنصعلىتجرىالتىالعمليةهذهمالطى

بناءإعادةإلىيحتاجتاريخىأئرأنهعلىالنصإلىينظرالذى

خصمننفسهاحددتللاستشراقسمةوهى.وتفسيروتنظيم

التعاملهذاملطىفدوىوتعتبر.(64)النصوصتفسيرعلىقدرتها

الاستشراقيةالمنهجيةعناصرمنعنصرأالنصمعالاستشراقى

العلميةالمجالاتعنتميزهالأساسيةالاستشراققواعدمنوقاعدة

.الأخرى

ادواردفهوالنصمعالاستشراقىللتعاملالثانىالناقدأما

سئفطوىاستشراقأنهعلىبرمتهالاستشراقإلىينظرالذىسعيد

.تفكيرهأنماطكلالشرقعلىيمارس

اناكتشفالغرلبلأناستشراقإلىالشرقتحول"وقد

برعوقد.(65)ااالأوربىبدهياثوفقالشرقطبخبإمكانه

الإسلامحالةفىخاصةالشرقيةالنصوصطبخفىالاستدممراق
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بل،والبريطانية\الفرنسيةالامبراطوريتينربيب"الاستشراق

تحليلمنلابدولهذا.والاقتصاديةالسياسيةبرامجهمامعمتواطئ

مايعكسنصأينتجالمستشرقبأنالتذكيراىخارجيأالنصوص

لانصوهو.الغربيةالحضارةإلىمنتميأباعتبارههويريده

استجابلقد"و"الشرقلواقعموضوعيأتصويرأيشكل

لموضوعهاستجابمماأكئرانتجتهالتىللثقافةالاستشراق

مجردليسسعيدادواردعندفالاستشراقوهكذا.(66)المزعوم

الحدإلىلهاخالقولكنهالنصوصأوالشرقىبالنصمتلاعب

الاسئشراق.الأدبأنواعمننوعأالاستشراقمعهيعتبرالذى

عليه.السطووإرادةالشرقعلىالغربىالإسقاطانماطمننمط

الشرقية،والشخصية،الشرقىالتاريخالمستشرقونحبكلقد

ادواردنقدمنيبثووهكذا.(67)السنينمنلمئاتالشرقىوالمصير

النص،معخاصتعاملمجردليستالمسألةأنلالثهمعتشراقسعيد

بأكمله.الشرقبناءإعادةإلىكثيرأذلكتتجاوزولكن

فىالاستشراقىالنصخصائصسعيدادورادحددوقد

هذهأهمومن.لويسبرنارداليهودىالممستشرقوبينبينهمساجلة

فىوالمسالكوالمناهجالأساليبكافةإلىاللجوء8الخصاثص

كأحد،الكذباعتمادفىالترددوعدم)الإسلام(الخصممهاجمة

(68)"االخصمهذامواجهةفى،الهجومىالدعائىالمنطقدعامات

لا"،الدلاليةالناحيةمن،بأنهأيضآالاستشراقىالنصويتصف

رحلا،عالمإلىيشيرولا،المغلقعالمهوإلىذاتهإلىإلايفضى
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إلىالاستشراقىالنصويمبل.(69)ااويتأثريؤثر،ويعطىيأخذ

علىيقوملاتفنيدأالآخرتفنيدخصمنوانتصارهحضورهتأكيد

وجودسلبطريقعنوإنما،المنطقىوالصراعالعقليةالمقارعة

النصويحرص.(70)ااالوجودهذانفى،وبكلمةنهائيأالآخرهذا

من،التاريخىسياقهعنالفكرىالمعطىفصل"علىالاستشراقى

(71)"أخرىناحيةبمن،والاجتماعىالسياسىونسيجه،ناحية

المعالجةتتمالفكرمنكيان"بأنهأيضأالاستشراقىالنصويتصف

بداخلهماكليستحيلفحسبمعرفيأمشروعأباعتبارهخلكهمن

نتلئجمنذلكعلىيترتبماكلعنمنبتأ،للمعرفةموضوعإلى

إلىتمتيلمننفسهيحيلأنهالنصهذاومأساة.ومقتضيات

كيانإلىالخارجىالعالمعنالذاتتحققهتصورومنإنشاء،

.(72)ااالآخرينعلىويفرضها،الحقيقةصفةلنفسهيغتصب

الماضىفىيصللمالاستشراقأنالنهايةفىبتضحوهكذا

إلىالوصولمنيتمكنولن.وحضارةكدينللإسلامجيدفهمإلى

التحيزعواملسيطرتطالمأوالمستقبلالحاضمرفىالفهمهذا

أنالشديدولثسف.ووجدانهالمستشرقعقلعلىالمختلفة

العلمىالتقدممن،الأخرىالأدياناستفادتكما،يستفدلمالإسلام

دراسةعنانصرفواالأديانفمؤرخو.الأديانتاريخمج!فى

التىالموضوعيةمنيستفدفلم،كاملأإهمالأوأهملوهالإسلام

للمستشرقين.الاسلاحوتركوا.الأديانتاريخعلممج!فىحققوها

وانفردوا،موضوعيتهفىالأديانتاريخعلممنيستفيدوالم1الذين
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فىأملىولا.الممكنةالتحيزأشكالكلمعهيمارسونبالإسلام

دوافعهفيهتتحكمحالهعلىالاستشراقاستمرطالماالحالصلاح*

العلمية.غيرواهدافه
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الرابعالباب

الأخخيةالاستشراقأزمة

الاستشرافيةالأخقياتمصادر:الأولالفصل

للام!تشراقالأخلقيةغيرالأهداف:الثلألىالفصل

للاستشراقالأخخيةغيرالممارسات:الثالثالفصل
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الرابغالباب

الأخخلة،اةالاستشرمةأز

!ص:

أخالثيةأزمةمنغربيةفكريةكحركةالاستشراقيعانى

أصولهالهاأزمةوهى.والمعاصرالحديثتاريخهخل!

تاريخهخل!لهملازمةهىبلالاستشراقتاريخفىوجذورها

الفصلإلىالأزمةهذهوتعود.المعاصروقتناوإلىنشأتهمنذ

منقاعدةعلىالاستشراقارتكازوعدم،والأخلاقالاستشراقبين

وانحرافهالمستشرقسقوطمنتمنعالئىوالقيمالأخلاقيات

والمعرفة.العلمحدودعلىوخروجه

الأمرومتباينةمتعددةالأخلاقيةالأزمةاسبابأنوالحقيقة

العملنسيجفىومتداخلةومركبةمعقدةأزمةمنهاجعلالذى

فضلأالأزمةهذهصالتخلصمعهايصعببرجةإلىالاستشراقى

الاستشراقيةالحركةتاريخمنيتجزألاجزءأأصبحتكونهاعن

العملفىعامةظاهرةهىبل،الاستشراقىرك!لاطبيعةومن

ال!كريةالمستشرقينأزمةإن":حمداننذيريقولكماالاستشراقى

ايمامه!لاإساءةإلىادتقدعنهماالناجمةوالمشكلاتوالأخلاقية
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أولغويةأوتاريخيةأودينية:الفكريةالحقيقةتشويهفيكاد.إساءة

والسافر،المبطنالاستشراقىالعملفىعاصةظاهرةيصبحعملية

مفصلةمعالجةالتاليةالصفحاتوفى(1)ااالمباشروغيرالمباشر

الأخالثياتمصادرئتناولالاستشراقيةالأخلاقلأزمة

التاريخفىالأخالثيةالأزمةهذهظهورأسبابوتحثدالاستشر)قية،

أشكالأونماذجوتعطى،للاستشراقوالمعاصرالحديث

وفى،الاستشراقتاريخفىتبدوكما،الاستشراقيةللأخالقيات

غيرالممارساتبعضوتوضح،للمستشرقينالذاتيةالسير

والمعاصر.الحديثتاريخهافىالاستشراقيةللحركةالأخلاقية
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الأولالفصل

الاستشراقيةالأخقياتمصادر
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الأولالفصل

اقلة*"الاالأخلقلاتمصاد

يستمدهابلواحدمصدرمنأخلاقياتهالاستشراقيستمدلا

مدارستعددهوذلكفىوالسبب.ومخئلفةمتعددةمصادرمن

متباينةوايديولوجياتومذاهببأديانوارتباطهاالاستشراقىالفكر

مناخالقياتهيستمدفالمستشرق.الأخالقيةوتوجهاتهاأسسهافى

الأخلا!ياتتباينالمعروفومن.إليهلينئمىالذىأوالمذهبالدين

الأخلاقيلتمحنمعأواختلافهمااليهوديةالأخالقياتعنالنصرانية

عنالأخيرةهذهواختلاف،وا!حادية،والعلمانية،الشبوعية

عدةأمامأنفسنانجدوهكذا.الأخلا!يةرؤيتهافىالبعضبعضها

منولابد.الاستشراقيةلكخالقياتمتباينة،متنلألهصةمصادر

مناهب!شكاأخالثيةبازدواجيةيتضفالمستشرقانإلىالإشارة

للمبادئتابعاولأفهوالاستشراقيةلثخلاقالمتباينةالطبيعةهذه

منالمستمدةاو؟نصرانيآأوكانيهوديأدينهمنالنابعةالأخالثية

فىوهو.ذلكغيرأوإلحاديأ،أوعلمانيأ،أو،كانشيوعيأمذهبه

يمكنلاالتىالعامةالاستشراقيةالأخلاقياتاكتسبقدالوقتنفس

السابقةوالمذاهبالأديانإطارداخلبعينهمصثرإلىنسبتها

ومقجتطويرمنالطويلتاريخهعبرالاستشراقتمكنفقد.الذكر
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بأخلاقياتشمميتهيمكنماالتاريخعبركونتأخالثيةعناصر

بقيةعنفكريةكحركةميزتهأخلاقياثوهى.الاستشراق

منعند-كعلمأيضأوميزته،التاريخفىالفكريةالحركات

.الأخرىالمعلومبقيةعن-علمآالاستشراقكونفىيعتقدون

الشخصيةتفرزهماةيد!خألاالازدواجيةهذهإلىنضيفأنويمكن

بللدين،عالثةلهاليستاخالثيةعناصرمنالمستقلةالاستشراقية

بهذاونقصد.العامةالاستشراقيةبالأخالقياثأو،بالمذهبأو

لدىالشخصىالعاملاو،للمستشرقالشخصيةالأخلاقيةالرؤية

منيعملالتىوالقيمالمبادئنكوينفىدورهلهوالذىالمستشرق

بالفكرومتأثر،الغربيةبيئتهابنالمستشرقوأنخاصةخلكها

وبما،ناحيةمنالأخلاقبنسبيةوالمؤمنالبيئةلتلكالأخلاخى

لهاغربيةافكاروهى.أخرىناحيةمنالأخلاقيةبالحريةيسمى

مزاجهتحديدوفى،للمستشرقالأخائقىالتكوينفىتأثيرها

ورغباته.،وأهوائه،الشخصى
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دلةاأ!ص!صش!ظ!ألا:ألوأ

منجانبأالنصرانىوالمستشرقاليهودىالمستشرقاستمد

وجهةووجهته،الاستشراقىعملهعلىانعكستدينهتاي!الخأ

الفكرفىالإسلاميةالدراساتإطارداخلخاصةمحددةأخالثية

معاديأدينأالإسلام)عتبرتاوالنصر)نيةفاليهودية.الاستشراقى

والتهديدالعداءقاعدةمنأساسعلىمعهفتعاملتالهماومهددأ

السياسيةالمستوياتكلعلىالإسلاموحورلا.والصراع

شرعيةالممكنةالوسائلوبكل،والفكريةوالاقتصاديةوالعسكرية

والحقيقة.أخالقيةغيرأوكانتأخالقية،شرعيةغيرأوكانت

التعاملمج!فىوكتيرةواضحةكانتالأخالثيةالتنازلاتأن

الإسلامإلىالمعاديةالنظرةاثرتحيثالإسلاحمعالاستشراقى

والنضرانىاليهودىالمستشرقووجد.معهالتعاملأسلوبعلى

نجدهالاظاهرةوهى.الأخالثيةالتنازلاتلتقديمالكافىالمبرر

معوالنصرانىاليهودىالمستشرقتعاملفىوالقوةالوضوحبهذ)

نقطةيمثرلمالدينىفالعداء.الأخرىالشرقوحضاراتديانات

والشرقوالصينالهنددياناتمعالتعاملفىالاستشراقانطلاق

ابغربيةالحضارةبينالحضارىوالصراع.عامةالأقصى

مستوىإلىأبدأ.يرتدعلمالإسالميةغيرالأفصىالشرقوحضارة

نأصحيح.الإسلاميةوالحضارةالغربيةالحضارةبينالصر)ع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحضارةإلىالأقصىالشرقشعوبكسبفىغربيةرغبةهناك

منأساسعلىتتكونلمالرغبةهذهلكن،النصرانيةوإلىالغربية

الأقصىالشرقودياناتالنصرانيةبينالصراعاوالعداء

الإسلام.وبينبينهاالحالهوكما،وحضاراته

معوعنفابقسوةوالنصرانىاليهودىالاستشراقتعاملفلقد

والحضاراتالدياناتمعيتعاملنراهالذىالوقتفىالاسلام

المستوىوهذا.حما!شلاوالتعاطفمنبنوعالشرقفىالأخرى

حيثالحالىوقتنافىالأوربيةالساحةجكلىأيضأنجدهالئعاملمن

اليابانيةوبالمذاهب،البوذىالهنثوسىبالوجودويرحثابليسمح

أوربافىوالمسلمونالإسلاحئقابلبينماالمختلفةبأشكالهاوالصينية

والعداءوالعنفالقسوةأبرزهامختلفةبمشاعروأمريكا

الشرقدياناتإلىالتحولبعملياتالغربيهتمولاوالاضنطهاد.

إلىالتحولحالةفىيقعدهاولاالدنيايقيمبينما،الإسلاميةغير

والديموقرا!يةالحريةبمبادئالحائطعرضويضرب،الإسلام

وهنى.والمسلمينالإسلامالأمريخصعندماالاعتقادوحرية

عامةغرليةسياسةعنوتعبروواضحةمتناقضةأخلاقيةازدواجية

قضاياخلسذلكتأكدكما(وربافىالإسلامىللوجودمعادية

ويرد.وألمانيافرنسافىالمسلمينوقضايا،والهرسكالبوسنة

إلىالغربيةالنظرةهذهغويشمولوخوانالأسبانىالمسهشرق
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الوعىفىمركزيةلمكانةالإسلاماحتروإلىوالمسلمينالأسلاح

8:يقولفهوالتغييرأوللتعديلقابلةليستالأوربىالمسيحى

بالنسبةيمتفوالئركى()العربىالإسلامكانالذىالتهديدبسبلا

العالمأصبح،عشروالسابعالئامنالقرنينبينالمسيحىللعالم

نوعيأتميزأمتميزةمركزيةمكانةالأخيرنظرفىيحطرالإسلامى

الأخرىالأوربيةغيرالحضاراتتحتلهاكانتالتىتلكعن

المعاديةللحساسيةاستمراريةهناك"..الخالبراهمانيةأوكالبوذية

الوعىقبلمامستوياتجميععلى،والحادةالثابتة،للإهمعلام

"و"الأنا"بينةيت)ذلاالمطابقةفىمعروفةلجدليةوتبعأالأوربى

للمسيحىبالنسبةالإسلاعلعب"الأنا"وغير"ا"الأنابيناو11العالم

الخصمهذا-11الآخر"عن"االغيرية"عنالكاشفدورالغربى

وأكثر،غريبأاعتبارهيمكنلابحيثقربأاكثرهوالذىالجوانى

فهناكوهكذا.تدجينهأوتذويبهلايمكنبحيثوصلالجةتماسكأ

والكليشهاتالأساطيرمنوسلسلة،وبلاغةقوىوتراث،ئاريخ

ومنالغربيدعلىنشأتالإسلاححولالاستيهاميةوالصور

(2)110احله

تأثرقداليهودىالمدينىالاستشراقأنفيهلاشكومما

إرثةواصبحتالعصورعبرتطورتالتىأليهوديةبأخلاقيات

أصولهاعنبالتدريجابتعدتأخالثياتوهى.خالصأيهوديأ
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إلىوانقسامها،اليهوديةفىالتحريفوقوعمعالتوحيديةالدبنية

فيماوتتعامل،البعضبعضهار!كتمتناحرةوطوائففرقعدة

بماالطائفيةوالاختلا!اتالدينىالشفاقعننتجتبأخالثياتبينها

منولدوبما،وعنفحدةمنالداخلىاليهودىالجدلعنعرف

والقرائين،والسامريينالربانيينفرقلينوالكراهيةالعدإءمظاهر

عرفهاالتىالفرقمنوغيرهاوالفريسيينالصثوقيينوبين،

الجدلإلىانتقلناإذا!حدةالأمرويزداد.اليهودىالدينىالتاريخ

ناسختينديانتينباعتبارهماوالإسلامالنصرانيةمعاليهودىالدينى

النصرانيةفىاعتبروالذى،إسرائيللبنىالمعطىوللعهدلليهودية

الديانتينالإسلاماعتبركماالجديد،العهدمحلهحلقديمأعهدأ

الأمةواعتبر،القديمةالمواثيقعلىخارجتينوالنصرانيةاليهودية

ضوءوفى.للناسأخرجتامةوخيرالجديدالميئاقأمةالإسلامية

النصرانبةضدالدفماعموقفاليهوديةاتخذتالدينيةالحقائقهذه

الدينىللتعاملأسلوبأاليهودىالتاريخعبروطورتوالإسر،

اليه!دسلوكفىالمتحكمةالأخلافيةالقيممننسقعنتمخض

وتطورت.والإسلاحالنصرانيةوبخاصةالأخرىالأدياناهلتجاه

بالجماعةالواحده!اربطعنهانتجتعصبيةدينيةنظرة

خاصأإلهاواصبح،إسرائيلبإلهفسمى،قوميأربطأالإسرائيلية

بنىخارجعبادتهومنعت،جماعتهمعخاصعهدفيدخل
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فىهىعبادتهفىللدخولعنصريةشروطووضعت،إسرائيل

بلأاوتم،إسرائيلبنىجماعةفىللدخولعرقيةشروطالأصل

العاليشعوبكلوعنبلوالإسلاحالنصرانيةعنالتامالانفصال

ودياناته.

نظامتطويرإلىأدتالمتعصبةاليهوديةالدينيةالرؤيةهذه

:اخالثياننسقان!ضيعحيثبالازدواجيةيتصفيهودىأخلا!ى

اليهودبتعاملخاصآخرونسق،اليهودبينبالتعاملخاصنسق

عالمإلىدونيةبنظرةالأخيرالنسقهذاويشمم.اليهودغيرمع

عنهتعبرماوهوبربريأهمجيأعالمأاعتبارهحدإلىاليهودغير

زرايةاليهودغيرعكلىاليهودأطلقهاالتى"جوييما"كلمة

هذهتظهراستيرسفرعلىرينانإرنستتعليقوفىواحتقارا)3(.

:يقولحيثالأخالقيةوانعكاساتهاالأخرىللشعوبالمعال!يةالرؤية

يقطر،الناسمنرهيبأجنسأ)استير(السفرهذافىيبدوفإسرائيل

ولم،منهالاقترابمنالناسيفزعبحيث،خفيةبقوةأعداءه

الوقاحة.هذهمدرفىبتعبيرطفرتالقوميةالأنانيةأنقطيحدث

خلقى،وازعأىواختفاء،الخسيسةبالوسائلوالتعلقفالنذالة

القصةهذهفىالذروةإلىتصلالبشرىالجن!ىبقيةوكراهية

مركزةومجموعة،البغيض!اليهودىالأعلىالملرتصوربحيث

.(4)فيهالخيرةالنواحىلكلكاملوبحذفالكريهةمميزاتهمن
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"عاطفةبأنهااليهوديةالعنصريةالنعرةظاظاحسن.دويشرح

فيدفعهابيهينتمىألهالإنسانيتخيلالنسبمنعرقحولانطواء

،الأخرىالبشريةللعناصروالاحتقارالحقدإضمارإلىذلك

ولا.الإنسانلهيتعصبالذىالأصلفىوالمزيةالتفوقواعتقاد

تأخرمعالضعةبعقدةمصابمجتمعفىإلاالنعرةهذهتظهر

مرضيةحالةإذنفهـى.مزمنروحىوجمود،وتقافىفكرى

مجتمعاتمنمحيطوسطفىتقعضعيفةبشريةمجموعةفريستها

معوالعطاءالأخذورفضوالانطواءالعزلةفىفترىمنهاأقوى

الكيانعلىللحفاظالوحيدةالوسيلةالأخرىالقويةالمجتمعات

ومع...بغيرهيختلطلمأنهتدعىمحددأنسبألنفسهافتخترع

لالنهسابوجداولوحكاياتأساطيرالشعورهذاحولتتراكمالزمن

منخرافىبناءكلهذلكحولولقوم..والأجداد.للاباءومناقب

وعلىالحضارةعلىالخطيرةالانعزاليةالعنصريةالقصائد

النعرةهذهالحديثةالصهيونيةقوتوفد(5)."ءاعمجالإنسانية

أنفىوديانةوقومية!جنسيةنسباليهودية"أنمدعيةالعنصرية

(6)08واحد

بخاضة،،.والصهيونىعامةاليهودىالاشتشراقعملوقد

كدلن؟الإشلا3معالئعاملفئالعئصرية.الرؤيةهذهلنبيلاعلئ

نادىفقد.الخصوصوجه*علىوالفلسطينيينالعوبهاومع
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إلىليوبنسكرودعا،كعنصراليهودبتميزهسموشىابصهيونى

تالأخرىالشعوليا.فىوالاختلاطالاندماجومحاربةاليهوديةالقومية

الفلسطينىحرمعنصريأنظامأفلسطينفىالصهيونيةوطبقت

سياسيأمتدنيةدرجةفىوجعلهالمواطنةحقوقمنالعربى

علىتحرصالتىالعنصريةالقوانينوسنت،واقتصاديأواجتماعيأ

كانالصهيونيةأنفيهلاشكومما.المجتمعداخلاليهودىتميز

تركيزأركزتفقد.إليهوديةالأخالثيات*علىالكبيرلحأتيرهالها

اومسلمأالعربىالإنسانعناليهودىالإنسانعزلعلىشديدأ

يهودإلىعرقيأتصنيفأأنفسهماليهودصنفتلقدبل.نصرانيأ

فىالثانيةالمرتبةيحئلونشرقويهودالمميزاتكللهمغرب

النزنجا.يهودبعدالمجتمع

والصهيونية!لليهوديةالعنصريةة!بب!لفلاهذهإلىواستنادأ

الأخالثيةغيرالوسائلكلالصهيونىاليهودىالاستشراقاستخدم

العربى.والعالمفلسطينفىالصهيبىنيةالأهدافاتحقيقسبيلفي

السياسيةالأفعالبملمناليهوديالمستشبرقتبرئةيمكنولا

العنفأشكالالصبهببىنية!كلىمابىسع!خلبههامناللىوالغسكرية

فالحقيقة.والفلسطينيينالبربمعالتعاملبفيوابعداءوالاضطهاد

والعسكرىايسياسىالعملم!اربي!ىينو!هبصلاالم!ن!تشر!ئماأن

الأيديولوجيةوعنالصتهاينةب!يةعنعزلهيمكنولاكصهيونى
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العربىمعالتعاملكيفيةبمسألةيتعلقفيماوبخاصةالصهيونية

علىحثأمنالأالصهيوثىالمسثشرقولعطينا.و!ضثتهالفلسطينى

شخصفىوالعمليةوالعسكريةالسياسيةلملوظائفاختلاط

منالصهيونىالاستشراقاكتسبهاصفةوهى،المستشرق

بلدهجيشفىكجندىالمستشرقعملحيثالعلمىالاستعمار

فىوالإداريةوالدبلوماسيةالسياسيةالوظائفوتقلد،المستعمر

المصالحلخدمةالشرقىوعلمهفكرهووطف،المستعمرات

لبالده.الاستعمارية

نلةول!صلا/!ف/الأخهم!اللطغلا!/!فدلةلهـواءآد

كلعنالصهيونىالمستشرقتنازلالاست!ئمراقىالعملوفى

يوصىالتىتلكعنفضالذالعلمىالمواجبيحتمهاالتىالأخالثيات

هذهعناليهوديةالأصواتبعضعبرتوقد.اليهودىالذينبها

مدمرةاعتبرتأزمةوهىالصهيونيةخلفتهاالتىالأخات!يةالأزمة

3!ءيمهانزكونيقولهذاوفى.الأخلاقىوتراثهاليهودىللدين

بسرعةينموكانولكنه،وهناذهنافقطيكنلمالشر11:*4ء*

الدولةإقامةإلىالعسكرىالانتصارادىفقد.جذورهويتنت

منأساسعلىقامتا،وبروسياسبرطةمث!مليها،التىالجديدة

فقط"ليس.والعقلالحياةعسكرةمتك.وقد.العسكريةالفضيلة
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الطويلالتاريخعلىخروجأأيضأولكنالإنسانيةعلىخروجأ

وسعطفىالعشرينالقرنفىالعصرروحتغلبتلقد.لليهودية

وايزمانحاييمعنويذكر(7)"االيهودىالترالاعلىأورباوشرق

لقد"ا:بقولهالأولىالعالميةالحرببعدالصهيونيةللتوجهاتنقده

منلمسةسادتفقد.التراتيةاليهوديةالأخلا!ياتفىتساهلحدث

لهاظاهرةواعتبارهوتبريرهالشرمعللتعاونواستعدادالعسكرية

المفكراثارهاالتىالأخالتهيةالقضاياأهمومن(8)اامزاياها

عاءالابم1891عاملفلسطينزيارةبعدهاعمآحاداليهودى

إليهااليهودعودةتنتظرخربةخاليةأرضفلسطينبأنالصهيونى

عمليةولأسبابهاعمآحادعندالعربيةالمشكلةكانتوقد.

أهميتهارغموالتىفلسطينفىللصهونيةالأولىالمشكلةوأخالثية

السياسيينالصهاينةنقدفىهاعمآحادويقول.الصهاينةأهملهافقد

آبائهمأرضأنالصهاينةمعظملأعينبدالقد11:المسألةهذهفى

لمدةتوقفقدالتاريخأنلوكماالمشتتينالخلفعودةتنتظرخالية

هتد!لشموزيارتهبعدكتاباتهفىهاعمآحادأكدوقد(9)ااعامألفى

أرضأفقطليستفلسطينان"الواقعارضعلى1891لفلسطين

الآمالخلطأنذلكواكد."خاليةليستايضآولكنهاصغيرة

كارثةإلىبالضرورةيؤدىسوفالسياسيةبالقدراتالمسيحانية

لمحىالصهيونىالسلوكهاعمآحادوينتقد.(10)ااوطبيعيةأخالتهية
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علىيجب"ا:محذرأالخاليةالأرضدعوىتفنيدبعدفلسطين

الأعم!خل!منالوطنيينغضبإثارةعدماليهودالمستوطنين

ماذاولكن.الصدوقةالاحترامبروحيقابلونهمأنؤيجثاالقبيحة

أرضفىأرقاءكانوافالذينتمامآالعكس؟فلسطينفىأخوتنافعل

الميلفيهمأيقظالتغييروهذا،أحرارأفجأةأنفسهموجدواالشتات

منوحرموهم،وقسوةبكراهيةالعربعاملوافقد.الانتقامإلى

،هذهبأفعالهمافتخروالقدبل،سبببدونوضايقوهم،حقوقهم

والخطير.)11(المنحرفالاتجاههذاعلىمناأحديعترضولم

يعيشونهمجالعربأننعتقدنحن:ليقولهاعمآحادويعود

خطأالاعتقادهذا.حولهميحثثمايفهمونولاكالحيوانات

قوىالعظيمالخطأهذا":بقولههذاعلىكوهنويعلق.(12)ااعظيم

التحذيرعنهاعمآحاديتوقفولم.الحينذلكمنذالشديد.للأسف

وقد،اليهوديةأجلمنأيضأولكنالعرلاأجلمنفقطليسمنه

عارضفقد(13)ااالنهايةإلىالأخالعىالموقفلهذامخلصأظل

لمؤسسمةفلسطينفىالعبريةمدرسىمقاطعة4191عامفى

استخدامعمليةلأسبابقررتحينحيفافىاليهوديةالتكنولوجيا

العم!حركة"مقاطعةبقوةعارضكغا.للتعليمكلغةالعربية

مقاطعةواعتبرها،العرلاالعمالاستقدامفلسطينفىالصهيونية

فلاالمسيحهوهذاإذاكانقائالثوعلق.أخالفيآوعجزاعرقية
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الأخلاقىالموقفهذاعلىكوهنويعلق.قدوههاشاهدأنأريد

فقطليسالنبوىالنهجعلىهاعمآحادسارلقد:بقولههاعملآحاد

أيضنألأنهولكن،الأخالقيةوالقيمللمبادئشعبهأفع!أخضعلأنه

المهددةالأخالطيةبالمخاطر-القليلونإلاهذايدركلمحين-تنبأ

.(41)،،لليهودية

الأخالثىالتراثقوةمنواثقأكانحينهاعمآحادأخطالقد

لا4191علمتحذيراتهمنقرننصففبعدالصهاينةزملائهبين

القوةعلىفالاعتماد.عليههوماعلىالأخالثى،الموقفيزال

عامفىأحدبهليتنبأيكنلمكبيرحدإلىنماقدوالدبلوماسية

.م1914

غيرعملأالفلسطينيينالسكانطردفىهاعمآحادراىلقد

سيؤدىفهو.العمليةالناحيةمنأحمقوعملأناحيةمنأخلاقى

بناءيمكنولاوجيرانهاإسرائيلبينالسلاممناخنموعدمإلى

مهددأسيصبحإسرائيلوجودأنكما،المناخهذاظلفىالسلاح

،بالكلماتوليسبالأعم!فقطيبنىالسلاحمناخإنوعمليأ.أخالثيأ

يهوديةشخصياتعبرتوقد(\")"والغزوبالحربوليسبالاتفاق

خصالصهيونيةفيهوقعتالذىالأخلاقىالتدهورهذاعنكبيرة

وحاييمآحادهاعمأهمهاومن،فلسطينداخلوأعمالهاممارسائها
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وغيرهم.بوبرمارتناكمانىاليهودىوالفيلسوفويزمان

مارسالصهيونيةاللاأخلاقيةمنالخلفيةهذهإطاروفى

مزدوجأالأخلاقعلىنجروجهوكانأعمالهالصهيونىالمستشرق

لاممارساتمنوالسياسيونالعسكريونفيهوقعفيماوقعحيث

ذلكعلىزادأنهكما،والفلسطينيينالعربمعالتعاملفىأخالقية

وظفحينالاستشراقىالعملمجالفىالأخلاقيةغيرالممارسات

فلسطين،فىالصهيونيةالأطماعلتحقيقوالفكريةالعلميةجهوده

العلمىالمستوىعلىالأخالثيةالانتهاكاتمنالعديدفارئكب

سبيلفىوالمعرفةللعلمالسليئالاستخدامأهمهاومن،والفكرى

الحقوقدعوىاهمهاومن،الكاذبةالصهيونيةدعاوىإتبات

الفلسطينيةالأرضودعوى،فلسطينفىلليهودوالدينبةالتاريخية

ودعوى،اليهودىالشتاتلعودةوالمنتظرةالسكانمنالخالية

والحضاريةالثقافيةوالرسالة،للعربالحضارىالتخلف

فىالعلميةجهودهوطفكما.المتخلفالشرقإلىللصهيونية

لصألحالأثريةالكشوفاتنتائجوتحريف،التاريخحقائقتشويه

فلسطينتهويدإلىالمؤديةالأعمالوتأييد،الص!ونيةالدعاوى

لاستراتيجيةاللثافيةالخططوضعفىوالاشتراكبلوالقدس

فىوالمسيحيةالإسلاميةالعربيةالآثارهدمعلىوالموافقةالتهويد

ومواقعأثريةوبيوتات،قديمةوكنائس،مساجدمنفلسطين
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كما1.فلسطينفىةيحي!صلاوالإسلاميةالمعالملطمستاريخية

فيهاشاركالتىالأخلا!يةغيرالأعم!مجموعفىيدخل

والمسيحىالإسلامى-العربىالتراثسرقةالصهيونىالمستشرق

يهودى.تراثأنهعلىللعالموتقديمهمضامينهوتغيير،ونهبه-

.011*ا:"الاأخلقلات:ثانيآ

مصدروهوالنصرانىالاستشراقمصادرأحدهذايعد

المدبىسةطورتهااستشراقيةتاي!لاخاعلىيحتوىلأنهمزدوج

الاستشراقاهب!شكاوأخالثياتالاستشراقفىالغربيةالنصرانية

منأجيالأخلقتالتىالتنصيرحركةخلكلمنالغربىالنصرانى

قدمتللتتصيرخاصةوسائلطورواالذينالمنصئرينالمستشرقين

جددمؤمنينضمسبيلفىكثيرةأخالثيةتتازلاتخلاهامن

الضغوطئأثيرتحتولكنبهااقتناععنيدخلوهالم،للنصرانية

المنصئرون.مارسهاالتىوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

للمستشرقالأخلاقىللسلوكالأولالنصرانىالمصدرأصا

علىنجىمصدرفهوالإسلامىوالدينالعسلمينتجاهالنصرانى

سعيدادوارديسميهماأوللاشلامالنصرانىالعداءمنقديمأساس

سببهوسياسىدينىعداءوهو(16)االلإساللالغريزى"الكره

ومهددمنافسدينالإسلاصىالدينأنفىالنصرانىالاعئقاد
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انفىأيضأوالاعتقاد،وخارجهالمسيحىالعالمداخلللمسيحية

النصرانى.للوجودمهددةوعسكريةسياسيةقوةيمثوالإسلام

الإسالمىبالعالمعالقتهالمسيحىالعالمحددالسببينولهذين

محاولةدونوالصراعالعداءمناساسعلىالإسلامىوبالدين

بالنصرانيةعلاقتهولطبيعة،كدينالإسرلطبيعةالحقيقىالفهم

وذمة.كتابأهلكدين

أصدقالمسيحىالشعورهذاعنواطمونئجمرىعبروقد

ينتهلمالمسلمينمنالغربىالأوربىالخوفإن":قالحينتعبير

1453عامففى،م4921عامأسبانيامنالنهائىطردهمبعد

فىاراضيهاووسعتالقسطنطينيةالعثمانيةالإمبراطوريةهزمت

انمنتمكنتم1683وم1529وفىاوربا.شرقى-جنوب

التىالعثمانيةالهز)ئموبعد.خطيرةعسكريةبتهديداتفييناتهدد

الأوربيينمخاوفسقطتم1699فىكارلوتفش!معاهدةسبقت

استمرالقرونهذهكلوخرو،بالنفسالتقةمندرجةواكئ!مببوا

ولم.المشوهةالصورةتسودهالإسلامعنالغربىالأوربىالتفكير

(17)."مزيفأدينأليسالإسرأن...أحدبالعلىيطرأ

هذهعلىبفانموللرجوستافاطمانىالمستشرقويؤكد

المسيحى"العصرقادهالذىالمريرالكفاحإن11:بقولهالحقيقة
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وضد)ص(محمدتعاليمضداللاهوتىوبالجدلبالسلاحالوسيط

عنفكرةأيةودونبالخصمكافيةمعرفةادنىدونتمقدأتباعه

عليهللقضاءالمسيحىالعالمانطلقالذىفالإسلام،وطبيعتهماهيته

مراديقولذلكوفى(18)"الأياممنيومفىفعلىوجودلهيكنلم

بالإنسانجنحتالمسلمينانتصاراتأنوطبيعى"ا:هوفمان

يتشبثفصارعدوانىدينالإسلامبأنالزعمإلىالمسيحىالغربى

أنفىشكولا(آ9)ااالسيفبحدانتشرا!!الاسالمأنبالادعاء

ورثهاالتىالصورةبهذهتأثرقدالغربفىالمسيحىالمستشرق

فىنفسهووجدالغربيةالمسيحيةتقافتهاوديانتهمنالإسلاحعن

عندهالدفاعاتخذوقد.الإسلامضدالنصر)نيةعنالدفاعموقف

ضدالإسلامىالنقدعلىيرددفاعىاتجاهالأولالاتجاه:اتجاهين

النصرانيةعنالدفاعتجاوزهجومىالثانىوالاتجاه،المسيحبة

الإسلام.علىالهجومإلى

ضدالغربىالمسيحىالجدلأنإلىهناالإشارةويجب

انفصلإنهالقوليمكنبلأخلاقيةقاعدةعلىيرتكزلمالإسلام

منذالنصرانيةإليهادعتالتىالمسيحيةالأخالثياتعنتمامأ

الإسلامضدالنصرانىالحدللجأفقد.السلامعليهعيسىعصر

الوسيلة0الإسلا3علىالهجومفىاخلاقيتينغيروسيلتينإلى

عليهاللةصلىورسولهالإسلاححولالأكاذيبوضعهىالأولى
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لمالجدلولأن.الثينحولالشبهاتإثارةالثانيةوالوسيلة،وسلم

موضوعيةعدموسائلمنتبناهمانصفأنيمكنفلاعلمأيكن

لنفسهسمحفقدعلمأليسولأنه.والمسلمينالإسلامتناولفى

غيرالوسائلمنذلكوغيروالشبهاتالأكاذيبعلىبالاعتماد

عنتعبرلاكونهاعنفضلأالوقتنفسفىواللاأخالثيةالعلمية

منالنوعهذاأنإلىالمعايرجىحسنويشير.الأمورحقائق

وتلميذهالدمشقىيوحنايدعلىالشرقفىبدأالمسيحىالجثل

بهجاءمالكلالتامالرفضعلىيوحنااعتمدحيثأبوقرةتيودور

الجدلىوالتلاعب،الجاهليةوالوئنيةالإسلامبينوالربط،الإسلام

الحضيض،درجةإلىوالإسفاف،اليونانيةبالفلسفاتالمتأثر

عليهالن!)صلىالرسولالمبتعانةمتلالمضللةالأفكاروابتداع

والنصرانيةاليهوديةعنديانتهنقلفىمسيحى(.براهبوسلم

انكرشمكجيمسويؤكدابتدعها.التىا!اذيبمنذلكوغير

هوماعلىالاسلامعلىالتعرففىبطيئأكانالمسيحىالعالم

كمجردوليس،القبولمنعظيمةبدرجةيتمتعمستقلكدينعليه

يكنولماولأالإسلاحمعالتعاملعلىبيزنطةأجبرتفقد.هرطقة

بعدخاصةعظيمةعسكريةقوةصورةفىإلاتصورهإمكانهافبى

فللصراع.الإسلامحكمتحتالبيزنطيةالأراضىمعظموقعتأن

عنللكشفالإسالمىالعالمفىللنصارىفرصةيعطلمالطويل
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والقلةضده.الدينىالجدلفىالدخولومحاولةالإسلامطبيعة

لمالإسلامعنوصحيحةكاملةمعرفةعلىحصلتالتىالقليلة

هؤلاءومن،الإسلامحولالمسيحىالعالمتنويرمنأعمالهاتتمكن

ولهذا.ثيوفانيسالبيزنطىوالمؤرخأبوقرةوثابتالدمشقىيوحنا

الإسلام.عنالبيزنطيةللمعرفةالرئيسىالمصدرالسماعاستمرفقد

بيزنطة.علىثقافيأمعتمدةالإسلامظهورزمنكانتفقدأورباأما

عظمتهاوجفىالشزقىوالتأتيرالنفوذكانم752-685عامفمنذ

تحصللمالأسبابلهذه.الغر!كلفىولكنرومافىفقطليس

التىالمعلوماتوكل.الاسلامعنصحيحةمعلوماثعلىاوربا

منهاومزيفةكاذبةكانتوسلمعليهاللهصلىالرسولعنسكرفتها

التىا!هةاحدأنهأوالمسلمينإلههومحمدأانفىالاعتقادمثلأ

ح4+3*ه4ح*5،ور4رولانانشودةجمعتوقد.المسلمونعبدها

حيكتكما.الإسلامىالآلهةمجمعفىكإلهنوالقرآنمحمدبين

والآثامالأكاذيثامنمجموعةوسلمعليهاللهصلىابرسولحول

لأحدوتلميذ،وشهوانىبالصرعومريضسكيربأنهفوصف

شبهإلىفروالذىروماكرادلةأحدواعتبارهبلالهراطقةالرهبان

فشلأنبعدروماعلىبهخرجالذىدينهوأسسالعربيةالجزيرة

(20)لروما.بابائنتخطاأنفى

النصهذايئيرهاالتىوالتتصيريةالعدائيةالنزعةورغم
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الإسلاححولالاستشراقيةالدراساتزيفعنكشففقد،الأخير

الأكاذيبأدتفقد.المستشرقعنهيتحدثالذىالعصرخلكل

إلىوالسلامالصلاةعليهالرسولوحولالإسلا3حولالملفقة

لهاعالثةلاوالسكالصلاةعليهورسولهللإسلامصورةتكوين

الصلاةعليهالرسولشخصيةوبواقع،الإسلامىالثينبوافع

منلهسعيدادواردوصف!هناالاستشراقعلىويصدق.والسلام

)بارانويا(التوهمىالعصاباشك!منشكل8بأنهالنفسيةالناحية

المعرفةعن-المئالسبيلصكلى-مختلفآخرنمطمنومعرفة

الجغرافياهذهأنسعيدادواردرأىوفى."التخيليةالتاريخية

التمتيلىالإنشاءمنولكونلمفرداتالشرعيةتمنح(21)التخيلية

الإنشلحكاهذايعتبرهوما،وفهمهماوالشرقالإسربمناقشةتختص

منمؤسسمكونجزءهو-مئلاى،منتحالذد!حمكون-حقيقة

وردكلمايقررهأنعلىالمرءالإنشاءيجبروتقرير،الإنشاء

للإنشاءالمختلفةالوحداتجميعتحتويكمن،"محمد"الاسم

كلنكلماتستخدمالتىالمفرداتببساطةأعنىوبهذا،الاستشر)قى

(22)."الممتالةالمجازاتمنطقم-كتابةأوحديثموضوعالشرق

مواجهةفى)الكذب(الأسلوبهذاالمسيحىالغربتبنىوفد

علىيفوملالأنهتوجههفىأخالثىغيرأسلوبوهوالإسلام

وحقائقالإسلامحقائقعلىالمبنيةالعقدية"المواجهةمناساس
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الإسلام،حولالأكاذيبخلقعلىأساسأيعتمدولكنه،النصرانية

كونعنفضالذحولهالشبهاتوإثارة،عنهالضالةالأفكاروابتداع

والمسلمين.للإسلاموالحقدالكراهيةمعينمننابعأكلهذلك

سالجورجوهوالكريمللقرآنالمحدتينالمترجمينأحدويعترف

فىسابقوهعليهسارالذىاللاأخالقىبالأسلوبترجمتهمقدمةفى

لم":والساللالصلاةعليهوالرسولوالإسلامالكريمالقرآنتناول

السباباستعملأنوالقرآنمحمدعنالتحدثعندلنفسىأسمح

كتبواممنالكتيرونظنهاوالمتىاللاأخالقيةوالتعبيراتالمشين

معالجةالملائممنأنهوجدتفقد...للمجادلةأسلوبأقوىضده

التىالأساسياتعلىوالموافقة"ابلوالأدببالحكمةالموضوع

منصريحاعتراففهذا(23)"..الموافقةش!تحقانهاأعتقد

الشرقفىالنصارىجانبمنالجدلأساسبانكبيرمسئشرق

ولكنه،والإسلامالمسيحيةألس!حولعقدبأدينيأيكنلموالغرب

الدينيةالأكاذيبخلقعلىتقومأخلاطيةغيرقاعدةإلىاستندجدل

وتكوين،والسكالصلاةعليهوالرسولوالقرآنالاسلامحول

ودعم،الغربىالإنسانذهنفىالإسلامعنحقيقيةغيرصورة

خوانالمستشرقويقول.والأساطيرالكاذببالقصصالصورةهذه

منلعبةبمقتضىيتمثلانإنماوالإسلامالشرقإن":غويشمولو

عيانية،تجربةمعولاالواقعمعتتطابقلاالتىوالصورالمفاهيم
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ومشاعرالمسبقةوالأحكامالرغباتمنواسعةشبكةمعوإنما

(24)."الاستيهاماتومنوالمنافسةوالخوفالحرمان

إلىتؤدىالثينيةا!ذوبةأنكيفسعيدادواردوضحوقد

لإحدىنقدهفىهذاويتضح.الدينيةغيرالأكاذيبمنعددخلق

محمددامفما":وسلمعليهاللهصلىمحمدعنالغربيةالصور

للشبق،تجسيدأكذلكهوأصبحفقد،زائفلوحىناشرأاعتبر

المتنوعةالخياناتمنكاملةوسلسلةالجنسىوالشذوذ،والفسق

(25)."المذهبيةانتحالاتهمنمنطقيةبصورةجميعأاشتقتالتى

وكتابهالإسلا!عنالأكاذيبهذهمجموعأنفىشكولا

غيرإسلامأمجموعهافىكونتوسلمعليهاللهصلىورسوله

اعترفمبكروقتوفى.المعروفبالإسلاملهصلةولاحقيقى

وهميةصورةئكوينوهوالخاصالوضعبهذاالمستشرقينأحد

لدينهمالمسلمينرؤيةمعتتفقولاالإسلامعنحقيقيةغير

المستشرقالإيطالىفالراهب.وسلمعليهاللهصلىورسولهم

:"االقرآنعلىالردفى"اكتابهمقدمةفىيقوللودوفيتوماراتشى

لسخريةلتعرضتأكتابناةي)ورحسطامحمدحياةوصفأردت"لو

محمدعننحننتناقلهمابينكبيرأاختلافأهناكفإن.المسلمين

يكادلاالقارئإنحتى،المسلمونالمؤرخونيرويهماوبين
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لذلك10ذاتهاالشخصيةحوليدورالحالتينفىالكلامأنيصدق

ماكلبصدقأعتقدلأننىليسالمسلمينالمؤرخينأتبعسوف

؟انمنلنالابدالدينأعداءمكافحةاردناإذالأننابل،يقولونه

يذكرونكتابثامنالكتيرأنذلكإلىأضف.بأسلحئهمنحاربهم

ولاالسخريةإلاالمسلمينلدىتثيرأنيمكنلامحمدعنأمورأ

(26)ااالباطلةبعقائدهمتمسكأإلاتزيدهم

القلحكدةهذهإلىالمستندةوالشبهاتالأكاذيبإلىوبالاضافة

الإسلاممعالصراعبدايةمنذالغربمستشرقىعندالأخالثيةغير

ظلفىتطورتالاسلامعنالأكاذيبمنأخرىمجموعةنشأت

اللهصلىورسولهومجتمعهللإهم!لامالغربيةوالفنيةالأدبيةالمعالجة

الصورةهذهتسميةعلىالاستشراقنقاداعتادوقد.وسلمعليه

فقدخياليةولأنها.الغربىالأدبانتجهاالتىالخياليةبالصورة

حقيقية،غيرالمسلمو"المجتمعالشرقعنصورةابتدعتااوخلقت

عنالأحوالمنكئيرفىعبرمريضادبىخيالعنوتعبر

إن11:غيويشمولوالمستشرقيقولكمامكبوتةمسيحيةأخلاقيات

أسبانيافىالمسلمينوعن"محمد"عنالمكتوبةالوافرةالنصوص

تاريخإلىتعودإنماجيلبعدجيلأتتوارثبعناصروالمخترقة

الفكرتاريخإلىتعودمماأكثرالإسك،عنالغربىالخي!

هذهأيامناإلىبالحكيمالمعروفالعاشرالفونصومن.الغربى
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إلىالأسبانتحسسهاالتىالحاجةوليدهوواسعأدبىتراثتراكم

عواملبالطبعأملتهاالتىالإرادةوهذه،داخليةشجاعةامت!

قابلغيرجوانىخصموتشويهاحتقارفىؤتبشيريةدعائية

المعلومات11:سعيدادوارديقولهذاوفى.(27)االلتذويب

عاملأإلاتشكللاأجزائهمنأىحولأوالشرقحولالتجريبية

الباحثعلى!حبأيةتقتصرلاالاستشراقيةفالرؤية.ضئيلأ

فىبالشرقفكرمنلكلمشتركملكإنهابل،المحترف

الكتلةتكشف":غويشمولوخوان:أيضأويقول(28).ا"ألرغلا

والمغربالأدنىللشرقالمكرسةالغربيةالمؤلفاتمنالضخمة

السلبية:التقييماتمنعددأتستتبعالإسلامىللعالمرؤيةعن

سرانية،،فظاظة،استبداد،مبالاةلا،المنطقعنشذوذ،بربرية

الشرقصورةأنعلىالمستشرقهذاويؤكد.(29)"امتعددكذب

المسيحيةالأخلاقيةفىلأوضاعإسقاطعنتعبرالغربىالأدبفى

لاغربيةمسيحيةأوضاععنتعبرأنهاأىالغربىأوالشرقىعلى

حولالاستعهاماتترىجهةفمن"ا:ةع!السإعربيةأوضاععن

والحجبوالأميراتوالغلمانوالعبيدبالحريمملأىالشرق

غرائبية،مثيرةبعناصرأىالمنفلتوالجنس،الإباحىوالرقص

ولكنالتزى،الغربىالقارئعلىالتحقيقمتعذرة،قليلأأوكتيرأ

بالسعادةالوعدهذ)فإن،ثانيةجهةمنو.والإثمبالحرمانالشاعر
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مقموعةلإباحيةإسقاطغيرالواقعالأمرفىهىماالتى،الجنسية

الآخرعلىإسقاطها،والبورجوازيةالمسبحيةالأخالقيةفىبشدة

التحليلهذافىوواضح.(30)"المورىاوالعربىأوالشرقى

كتابهفىالواردسعيدادواردرأىعلىالأسبانىالمستشرقاعتماد

علىالغربىالإسقاطمننمطأبوصفها"الاستشراق:"الاستشراق"

العاملعلىسيدادواردويؤكد(3؟)"عليهالسيطرةوإرادةالشرق

"انيقررحينالغرلافىالإسلاحصورةتكوينفىالأخلاقى

الجغرافىالغربىالفهممخلوقاتالمعنيينوممثليهالإسلام

مكانفىويقول(32)ااالأخالطى،شئكلوفوق،والتاريخى

يستجيببحيثيعدلالشرقأنعلىالأمريقتصرولا"آخر:

بسلسلةيحاطالشرقإنبلالغربيةللمسيحيةالأخالثيةللضوابط

التصويبلأغراضالغربىالعقلتدفعالتىوالأحكامالآراءمن

استشراقيةأعم!إلىبل،أولأشرقيةمصادرإلىلا،والتحقيق

الأخ!يةالصرامةمننظامأالاستشراقىالمسرحويصبح،اخرى

.(33)الممعرفيةو

الإسلامعنالاستشراقيةالصورةصدقعدماسبابومن

الإسلامتمتيلكانتمابقدرالإسلاحتملرأنبهايقصدلمأنها

الإسلاعبتوضيحالقيامعنفضلأالوسطىالقرونفىللمسيحى

ضالةمعدولةصورةمنأكئرليسأنهعلىللمسلمين
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(34).للمسيحية

لتجربةمخادعةجديدةمعدولةصمورة"الإسلاماعتبرفقد

(35)ااالمسيحيةالحالةهذهفىهىسابقةما

المسئشرقينأنعلىواضحآمثالأواطمونتجمرىويعطينا

نقدهمفيهيصبونوعاءالإسرمناتخذواللإهم!لاموالناقدين

بصاحبهيؤدىللمسيحيةالصريحالنقدفيهاكانأوقاتفىللمسيحية

الغرلافىظهر،طويلوقتمنذ":واطيقول.التهلكةإلى

الفم4171عام.ففىلمعظمهأوالدينلكلمعارضونأناس

أوالتعصب"عنوانهامسرحيةفولتيرالمشهورالفرنسىالكاتب

بينمامحمدعنطيبةغيرصورةأعطىفيهاوالتى"االنبىمحمد

اننضيفأنالعدالةومن.عصرهكاثوليكيةيهاجمالحقيقةفىهو

صورةفىمحمدأفدم!الأخلاقفىمقال"الأخيرعملهفىفولتير

نقدأرادفولتيرأنهوواطيقصدهوما(36)ااعظيمكحاكممفضلة

الرسولمنفاتخذجهارأينقدهاأنيستطعفلمالكاتؤليكيةالمسيحية

ثمالكاثوليكيةالكنيسةعلىلهجومهستارأوالسلامالصلاةعليه

ومهما.آخرعملفىوالسلا!الصلاةعليهالرسولصورةصحح

الجانبهويهمنامافإنصحتهعدمأوالراىهذاصحةمنيكن

شك.بلالهكانوالذىفولتيربهقامالذىالعملهذافىالأخالقى
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.الغهربفىالكريمورسولهالإسلامصورةتشويهفىكبيرتأنير

فولتيروباعترافبلواطوباعترافنلاحظكما-تشويهوهو

فىوالسلا!الصلاةعليهالرسولتقديمإعادةفىيظهرالذىن!سه

كاذبأساسعلىقائمتشويههو..ءآخرعملفىمحببةصورة

علىالهجومبهدوص!ملابلذاتهفىمقصودغيركانوإنحتى

عنواطدفاعأنوالحقيقةواط.بدعىكماالكاثوليكيةالكنيسة

لقد.الأحوالكلقىمقصودأكانالتشويهلأنضعيفدفاعفولتير

بهيبعدواحدبحجرمعأوالكاثوليكيةالإسلاميصيبانفولتيراراد

ويصفناحيةمنبالهجومالمقصودةهىالكنيسةبأنالإيهام

.أخرىئاحيةمنبالتعصبوا!سلام(الصلاة)عليهونبيهالاسلام

."ااص""الاتاط!الخأ:ثالثأ

السلوكياتمجموعةالتنصيريةبالأخلاقياتنقصد

المستشرقونإليهااستندالتىالأخالقيةغيروالممارسات

فىالدخولإلىالنصارىنكيرمنالعديدجذبفىالمنصرون

التنصيرىنشاطهافىالنصرانيةتلتزملمالحقيقةففى.النصرانية

ولكنها.المنصرانيةفىالدخولعلىالإكراهوعدمالإقناعبمبادئ

للسلوكومنافيةناحيةمنعقليةلاإقناعيةوسائلعدةطورت

النصرانية.إلىدينهمنإنسانتحويلفىالقويموالأخالثىالدينى
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فىالنصرانيةلأنالعقليةغيرالوسائلإلىالنصرانيةلجأتوقد

معقدلاهوتمنأساسعلىتقومعقليةغيرديانةالأشماسيةبنيتها

طبيعةتحديدحولاختلفحيثالسلامعليهالمسيحشخصيةحول

حولالبسيطةالأولىالنصرانيةالفكرةعنوابتعدالشخصيةهذه

و،ألوهيتهفكرةبهاواستبدل،إنسانكنبىالسلامعليهعيسى

الديانةوأغرق،والتجسدوالاتحاد،فيهبالناسوتاللاهوتاختلاط

مفهوممنجعلالذىالأمرالمبهمةوالطقوس،الدينيةبالرموز

منمحرفةفكريةعناصرفيهدخلتعقلىغيرمفهومأالألوهية

الوتتىالقديمالأدنىالشرقوفكرالسريةوالدياناتالغنوصية

أسسمنكأساساستمرتالتىاليهوديةالأفكارعنفضلأوالفلسفة

فشلتوالأفكارالمصادرمنالخليطهذاوأمام.النصرانية

يقبلهفطريأعقليآتقديمأفيهاالألوهيةمفهومتقديمفىالنصرانية

فىنشيرأنويجثا.تفكيرهفىالبسيطوالإنسانالمثقفالإنسان

النصرانيةالمذاهببينتوزعالتنصيرأنإلىالخصوصهذا

50اعتقادووفقالخاصلاهوتهحسطاينصترمذهبفكلالمختلفة

باكوهية.الخاص

إلىالنصرانيةفىالألوهيةفكرةتوصيلفىالصعوبةهذه

وسائلإلىالتنصيرلجوءفىالرئيسيةالأسبابأحدكانتالآخرين

الوسائلوهذه.النصر)نيةإلىالأخرىالأدياناهللجذبأخرى
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ومن:مشروعةغيروأخرىمشروعةوسائلبينتراوحت

تلقىالتىالعامةالدينيةالمفاهيمإلىالاسئنادمئلأالمشروعةالوسائل*

بمنذلكوغيروالرحمةوالتسامحالحبمفاهيممللالجميعلدىقبولأ

السيدإليهادعاالتىالصفاتمنالنصرانيةاكشمبتهاالتىالصفات

ومنها،يعبدهالذىوالإلهدعوتهبهاوصفوالتىالسلامعليهالمسيح

التىالصفاتوهى،الدينىالجمودعنوالبعدالدينيةالروحانية"ايضأ

كهنوتيةوشعائرطقوهمماإلىالدينحولواالذىاليهودعلىأنكرها

المادية.شرورفىوسقطوا،الشريعةوجمدوا

المذهبىالخلافووقوعالسلامعليهعيسىعصرنهايةوبعد

التنصيرىالنشاطوقعالمختلفةالنصرانيةالفرقوظهورطبيعتهحول

عليهعيسىلطريقمغايرأطريقأفاتخذالمذهبىالخالفتأثيرتحث

بوادرأولوظهرت.الحميدةوالأخلاقوالشمامحالمحبةطريقالسلام

منإرجاعفىأساسىكمبدأالقوةإلىاللجوءالئنصيرمبادئفىالتغيير

وهذا.النصرانيةفىالنصارىغيرإدخالفىأوالمذهبعنارتد

إلىيسعىالذىالداخلىالمذهبىالتنصيرىالنشاطإلىالإشارةيعنى

الأرثوذكسبينكاتؤليكىنشاطوهوالمذهبعلىالخارجيناسترداد

والأرثوذكس،الكاثوليكبينبروشمتانتىنشاطوهناك،والبروش!تانت

وقد.والبروشمتانتالكاثوليكبينأرثوذكسىن!نماطأيضأوهناك

ظهورمعمبكروقتمنذالتنصيرىالنشاطمبادئالكائوليكيةوضعت
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إلىالكاثوليكيةالكنسيةولجوءالنصرانيةوالهرطقاتوالمذاهبالفرق

الكنيسةإلىوالهرطقاتالفرقهذهاستزدادفىالقوةاستخدام

هو:الكاثوليكيةالكنيسةنظروجهةمن)التبشير(والتنصير.الكاتؤليكية

الوسلئلبمختلفبها،المؤمنينلغيرالجديدالعهدتعاليمالصال"محاولة

)المهرطقين(المرتدينوإرجاع.لهمديئاالنصرانيةليتخذواوالأساليب

الكنيسةأنالمعروفوصن.المعنيةالكنيسةتقررهبماالإيمانإلى

منهاإليهاالمهرطقينلإرجاعقاسيةعديدةوسائلمارستالكاثوليكية

وقد.(37)البروتستانتمنعليهاالخارجينضد.والحملاتالتفتيشمحاكم

التنصير.فيالأصلالإكراهالكاثوليكيةجعلت

المذاهببقيةإلىانتقلالتنصيرفىالكاثوليكىالأسلوبهذا

دليلوأكبرالتنصير،فيسائذااسلوئاأصبحالقوةفأسلوبالنصرانية

كانفقد.والحديئةالقديمةالاستعماريةبالحركاتالتنصيرابىتباطعليه

فقدالأسلاميالعالمإلىالصليبيةللحملاثالرئيسيةالنتائجاحدالتنصير

الهجرىالخامسالقرنأواخرفىدينيةبدوافعالصليبجةالحركةقامت

الأولالربعفىالصليبيةالحركةعنالمنبثقةالتنصيرحركةنشأتوقد

القشتالىودومنيكالأسيزىفرنسيسيدعلىالهجرىالسابعالقرنمن

الأسبانيةالاستردادبحروبالتنصيرارلتطكما.(38)فترىدىوجاك

الغربيةالاستعماريةبالحركةأيخئاوارتبطواليهود،المسلمينضد

الحديث.العصرفيالعالمية
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فيأيضئاوالبروتستانتيةالكائوليكيةالتنصيريةالرؤيةوتتفق

فىالغيرلإدخ!الممكنةوالآساليبالوسائلكلإلىالاستناد

السارةالأخبارالص!"بأنهالتنصيرماكريدونيعرف.النصرانية

ومخلصئا،رئاالمسيحيسوعليقبلواونساءرجالأوالجماعاتالأفر)دإلى

ذلكإمكانعدمحالةوفى،الكنيسةعضويةخروفنيعبدوهوان

بماالنصرانيةالحياةمنوالجماعاتالأفرادمنالمعنيينلتقريب.السعي

والأسماليب.الوسائلبشتىدياناتهمعنصرفهمذلكفى

علىاحتواؤهابالتنصيرالخاصةالتعريفاتهذهفىويلاحظ

باستخدامالتنصير"اقاعدة.التنصيريالنشاطفىاساسيتينقاعدتين

شتىاستخداموهي،الثانيةالقاعدةئظهرالقوةفشلحالةوفيالقوة

عدمحالةفىدياناتهمعنالآخرينصرففىوالأساليبالوسائل

للنصرانية.قبولهم

التعريفكاهذ)فيوردتكما،التنصيريالنشاطألس!أنوالحقيقة

وخالبةناحيةمنالمشمامحةالدينيةالقواعدمنخاليةلها،النصرانى

يشيرالأولفالجزء.اخرىناحيةمنالتنصيرفىالأخالثيةالقواعدمن

والشمامحالاعتقادحريةغيابيعنيبماالقوةاستخدامضرورةإلى

علىتأكيدفيهالأخيروالجزء.الطينفيالإكراهعلىوالاعتمادالدينى

فىيدخلوالموإندياناتهمعنالأديانأهلصرفإلىباللجوءذلك

واستناذا.الممكنة"والأساليب!الوسائلكلباستخداموذلكالنصرانية
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الدينيةغيروالأساليبالوسائلاستخدامفيالكنيسةتوسعتهذاإلى

صرفهمفىأوالنصرانيةإلىالنصارىغيركسبفيالأخالقيةوغير

كسبهم.فيالفشلحالةفيدياناتهمعن

بالنشاطالنصارىالمستشرفينمنكبيرعثطلانشغ!ونظزا

العثيدوارتكبواالئنصير،أخلاقياتمنالكئيراكتسبوافقدالئنصيري

السلبياتهذهاولومن.الاستشراقيعملهمفيالسلبيةالأعم!من

المعرفةاسئغكلخلكلمنالتنصيرلخدمةالاستشراقتوظيف

الثينيةوأوضاعهمالشرقشعوببمعرفةالخاصةالاستشراقية

،لتنصيراللازمةالمعرفةتقديماجلمنوالفكريةوالاقتصابيةوالسياسية

التنصيردوائراشمعتوقدالئتصير.عمليةوتيسيرالشرقشعوب

وا!اديميبن،النصارىالمستشرقينمنالعدبدعلىلتشملومؤسساته

ونجبراءالاعلاموخبراء،والأجناساللاهوتوعلماء،الجامعاتفي

والإسالهمبة)93(.الشرقيةالشعوبشؤون

اتبعهالذيالأسلوبنفسعلىالمنصرونالمستشرقونساروقد

والمسلميبن.الاسلام.معالتعاملبمسألةيتعلقفيماعامةالمستشرقون

والمجتمعاتالإسكلامعنالإستشراقية-المعرفةاستغلكلعنففضلأ

اسلوباتباعإلىالمنصرونلجأالتنصيروتوظيفها.لخدمةالإسلامية

الاسلاموتقديموتجبريفها،عقائدهتشويهخولمنالإسلامعلتىالهجوم

وتفسثرمسيحية،مصبادرإلىعقائدهوردتمسيحيةهرطقةصورةفى

http://www.al-maktabeh.com-3؟6-



معالإسلاماتفاقتوضيحبهدفمنحرفاتفسيزاالقرأنيةالمادةبعض

عليهامريموطبيعةالسلامعليهالمسيحطبيعةشأنفيالمسيحية

الإسلإمحولالمنصرونأنتجهاالتىالأعمالعلى،تنطبقولا.السلام

العلميةالمادةتشويهإلىهؤلاءيعمدحيثالعلمىالبحثمنهجية

التتصيري.الهدفيناسببماوتفسيرهاوتحريفها

أنبالذاتالمسلمينتنصيرفىالكامنةالأخالقيةغيرالأمورومن

إلىلجأالنصرانيةإلىالمسلمينكسبفييفشلحينالتنصيركماالنشاط

الإسلا3تركإلىالمسلمبنلدفعالإسلا!يةالعقيدةفىالتشكيكأسلوب

ترحيئاالئتصيريةالدوائروترحب.النصرانيةفييدخلوالمإذاحتى

لاأوملحدينإلىوتحويلهمدينهمعنالمسلمينصرفبعمليةشديذا

إلىالدينمنللمسلمينإخراجلأنهأخلاقيغيرعملوهودينيين

اونصارىيكونواانإماهوالمتبعفالأسلوبوالإلحاد.اللاثين

كباروأقرهالكبرىالتنصيريةالمؤتمراتاقرتههاممبدأوهو.ملحدين

علىوالتركيزالوثنيينبينالتنصيرإهمالنتيجتهمنوكان.المنصرين

الاسلامي.العالمئنصير

منثابتكمبب!عقيدتهمفيالمسلمينتشكيكمبدأنوقشوقد
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الزيتونجبلفىعقدالذيالتنصيريالمؤتمرفىالتنصيرمبادئ

هذافيالمتحدثينالمنصريناحدحددفقد.م1927عامبفلسطين

وسطاستهالعنصثرغرضأنالظنون11:قائلأالتنصطرهدفالمؤتمر

كنئمإن3نصارىليكونوالهينهممنالمسلمينإخراجهوالإسلامإزاء

أبعدمنالتاريخبرهنلقد.ومراميهالتتصيرجهلتمفقدذلكلظنون

والتجاربمطلقا،نصرانيايكونأنيمكنلاالمسلمانعلىأزمنته

الغايةولكن،ذلكاستحالةعلىالنصرانيةالسياسةرجالودلتدلتنا

فىمضطرئاليكونفقطالإسلاممنالمسلمإخراجهيإليهانرميالتي

يكونوعندمابهثيها،ويسترشدبهايدينعقبدةلهتكونلاوعندهادينه

فينبغىاللاايةأما.مصطفىأوأحمداسمإلاالإسلاممنلهليسالمسلم

.(40)ااآخرمكانفىعنهاالبحث

منالمسلمينتجاهالننصيريةالسياسةزويمرصموئيلحددوقد

المسلمعنمعالتنصيرىالتعاملفىأخال!يةغترقاعدةؤضعخص

الاستعماربأخالثياتالتنصيرأخلاقياتارتباطإلىواضحةإشارةتشير

.الأولالمفامفىتخريبىعملبأنهالتنصيريالعملعلىتحكمكما

يدعيكماالبشريةاوضاعإصلاحإلىيسعىلالأنهتخريبىوهو

اللادين،إلىالدينمنالمسلمينإخراجإلىيسعىبلالغنصرون

-وعدموئعالى،سبحانهاللهعنبإبعادهمالمسلمينأخلاقوتخريب
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هذهكلييستحقونها.لالأنهمالنصرانيةفيبدخولهمالترحيب

المؤتمرفيزويمرصموئيلخطبةتحتويهاالأخالعيةغيرالممارسات

يقولحيئام1935عامالقثس!مدينةفيعقدالذيعب)رلاالئنصيري

الجهادلهماللهكتبالذينوالزملاءالأبط!،الإخوانأيها"ا:زويمر

التىالتبشيرمهمةإن...الإسلاملبلادواستعمارها،المسيحيةسبيلفي

إدخالهيليست،المحمديةالبلاطفيبهاللقيامالمسيحيةدول!دينكم

مهمتكموإنماوتكريفا،لهمهدايةهذافيفإنالمسبحية،فيالمسلمين

وبالتاليبالهـه،لهصلةلامخلوفاليصبحالإلسلام،منالمسلمتخرجواأن

ونجذلكحياتها،فيالأممعليهاتعتمدالئيبالأخلاقتربطهلهصلةلا

الإسلامية،الممالكالاستعماركفيالفتحطليعةهذابعملكمأنتمتكونون

اهنئكمماوهذا،قيامخيرالسالفةالمائةالأعوامخروبهقمتمماوهذا

كلعليهجميغاالمسيحيونويهنئكم،المسيحيةدولوتهنئكم،عليه

التعبيرمنالئنصيريالنصهذاعليهيشتملماوواضح.(4؟)"التهنئة

لمهمة"الثقيقالتحديدومنالمسلمينضدللتنصيرالحقيقيةالروحعن

الدينأهدافعنالبعدكلبعيدةمهمةوهيالمسلمينبلادفي"االتبشير

فيالمسلمينضدالجهادإعلانإلىتدعوزويمرفخطبة.والأخلاق

ويلاحظ.الإسلاصىالعالماستعماروضرورة،المسيحيةانتصارسبيل

وضرورة،(42)ىحيسماستعماربأنهالاستعمارهذاوصفتالخطبةان

لأنهالنصرانيةإدخالهعلىالحرصوعدمدينهمنالمسلمإخراج

بينالصلةقطعوضرورة،التكريموهذاالهدايةهذهيستحقلامخلوق
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ماوواضح.والأخلاقالمسلمبينالصلةقطعوضرورة،وإلههالمسلم

والاحتقاروالعنصريةالاستعلاءروحمنالئتصيركماالخطابهذافي

الئنصيريالنصهذاروحإنبل.الإسلامىوللثينالإسلا!يةللشعوب

عليهعيسىدعوةبهاناتالتيوالأخالثيةالدينيةالروحتعكسلا

فىالاستعماريةالعنصريةالروحالأولالمقامفيتعكسإنماالسلا!،

صورها.أقبح

وحدةفيوالاستشراقالاستعمارمنبكلالتنصيرعالعةوتتضح

فييظهرالثلاثالدوائرهذهببنالخلافووجهوالمصالحالأهداف

السياسيةالسيادةتحقيقعلىالاستعمارركزحيثالأولوياتمسالة

الفكبريةالسيادةتحقيقإلىالاستشراقيسعىبينماأولأوالاقنصادية

المسيحيةالسيادةتحقيقإلىالتنصيرو!سعى،للغربوالحضارية

علىالغربسيادةفرضهوالأساسيالهدفأنيتضحوهكذا.الدينية

الدوائرهذهمندائرةكلوتعتمد.المذكورةالمجالاتكلفيالمسلمين

بعملهيقومأنيمكنلافالاستعمار.الأخرىالدوائرومساندةدعمعلى

الاستعمارعكنيستغنىلاوالاستشراقوالتنصير،الاستشراقدون

مساندةبدوننشاطهمزاولةيمكنهلاالتنصيروكذلك،والتنصير

العالميةالتنصيرمؤتمراتأهداففيوالمدقق.والاستعمارالاستشراق

أهدافمعالأهدافهذهوحدةيلاحظالعشرينالقرنخصعقدتالتي

السيادةفرضإلىالمؤتمراتهذهدعتفقد.والاسنشراقالاستعمار

المسلمينوتنصيرودينيا،واقتصادياسياسئاالمسلمينبلادعلىالغربية
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ونشر،المسلمينوحدةوتفتيت،وحضارتهمدينهمعنإلعادهمأو

علىالخارجةوالفرقالدينيةالحركاتوئشجبع،بينهمالعرقيةالقوميات

،واللهجاتالعاميةالدعوةوتشجيع،العربيةاللغةومحاربة،الإسلاح

المسلم.المجئمعوتغريب

التنصيرىللاستشراقالأخلافيةغيرالممارسات:رابغا

يحصىلاعدذاالتنصيريعملهفيالمنصرالمستشرقيرتكب

والمسلمينعامةالبشرإدخدسبيلفياللااخلا!يةالممارساتمن

والاستعلاءالصريحالعداءعنوفضلأ.المسيحيةحظيرةفيخاصة

جديرينغيراعتبارهمحدإلىالمسلمينضدالموجهةوالعنصرية

المستشرقينزويمركبيرصموئيلتعبيرحدعلىالنصرانيةفىبالدخول

المنصرونالمست!ئ!رقونوقع،العشرينالقرنفىالمنصرين

منالعديدفيخاصةالمسلمينبينالئتصيريللنشاطالمخططون

هذهحصرويمكن.الدينلتعاليموالمضادةالأحقيةغيرالأعمال

يلى:فيمااللاأخلاقيةالممارشات

الإنسانية:الحاجاتاستغص-1

الدينيةأحوالهأضعففييكونالإنسانأنالمنصئرونبدرك

حاجةفيويصبح،واجتماعيةاقتصال!يةبأزماتيمرحينوالنفسية

استغائلعلىباعتمادهالتنصيرتميزوقد.المساعدةإلىماسة
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الحاجياتتلبيةومحاولةالأشخاصبهايمرالتيالشخصيةالأزمات

الآخرين،إلىالنصرانيةتقديموساكلمنكوسيلةالإنسانية

استغلكلذلكأمثلةومن.والنفسيةالإنسانيةظروفهمواسئغلبر

لتقديموالمعاناةالفقروحالاتالأليمةوالكوارثالشخصيةالأزمات

التنصير.علىوالكوارثالحالاتهذهأصحابومراودةالمساعدة

المالإلىالفقيرةالأشرةحاجةاستغل!كلالأخرىالأمثلةومن

والمرضىالمسجونفىالمسلمينالمسجونينواستغص،والمعونة

وك!ساءغذاءمنلأسرهمالدعموتقديم،المستشفياتفيالفقراء

الأزماتالمنصرونيستغلكما.النصرانيةفيدخولهممقابلومال

والكوارث،والحروب،والمجاعاتالزلازلحدوثمثرالجماعية

تقديمفيعرضونالسياسيةوالانقلاباتبلوالهجرةوالفيضانات

احدففي.النصرانيةبدخولالحالاتهذهأصحابلإغراءالعون

المؤلمسماتاحتوتإندونيسيافيالفاشلةالشيوعيةالانقالبهات

وتقديموالوائهملحمايتهمالشيوعيينمنأعداذاوالكنائسالتنصيرية

لجبىءأيضئاويلاحظ.تنصيرهممقابلفيلأسرهمالمساعدات

علىبتوزيعهاوالقيامالأجنببةالمعوناتاستخدامإلىالمنصرين

تصرفتحتالمعوناتهذهوتوضع،لتنصيرهمالمسلمينالفقراء

الفقراءبينالتنصيريةأعمالهافيلاستغلالهاالتنصيرية.المؤسسات

.(43)والمحتاجين
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التنصير:لأهدافالاجتماعيةوالخدماتوالتعليمالطبتوظيف-2

والاجتماعيةوالتعليميةالطبيةالخدماتالمنصئرونيستغل

انتشرتفقد.النصرانيةلتقديمالهامةالوسائلمنكوسيلة

العالمأرجاءصعظمفيوالاجتماعيةوالتعليميةالطبيةالمؤسسات

المؤلمس!اتعليهاتشرفوالتىوالإفريقى،والشرقىالإسلامى

الطبية،والعياداتوالمستوصفاتالمستشفيالااقيمتفقد.التنصيرية

وأقيمت،والطالباتللطلبةالتنصيريةالمدارسكذلكوانتشرت

الأيتامودورالملاجئمع!الاجتماعيةللخدماتالمختلفةالمراكز

ودور،والعجزةوالمعوقينوالمطلقات،والأراملالمسنينودور

بينيجمعمزدوخاعملأتزاولالأماكنهذهوكل.(44)التربية

التنصيريوالعملناحيةمنوالاجتماعىوالتعليميالطبىالعمل

وخططهاطرقهاوالمراكزالمؤسساتولهذه.اخرىناحيةمن

بطبيعةتستغلوهيالمذكورةالمؤسساتداخلللئنصيرالمعدة

الفئاتبعضوحاجة،العلاجإلىالناسبعضحاجةالحال

المفاهيمتوصيلاجلمنالتعليمتستغلكما،للرعايةالاحتماعية

للمؤسساتالتابعةالمدارسفىالمسلمينالتلاميذإلىالنصرانية

أنالإرساليةطبيبعلىالتنصيريةالمؤسساتوتشترط.التنصيرية

بمبادئيلمانعامةالمنصئرعلىتشترطكمامنصؤايكون

الأولية.والإسعافاتوالتمريضالتطبيب
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:والمغويالماديالإغراء-3

لجذبالمخئلفةالإغراءاتتقديمإلىأيخئاالثنصيريةالمؤمسماتلالجا

ماديهوماالإغراءاتهذهومن.النصرانيةفىالدخولإلىالمسلمينبعض

والفقراء،للمحتاجينالماليةوالمعوناث،للمرضىوالأدويةالأغذيةتقديممعو

بعضفىالهداياتقثيموكن!ك،ورمزيةرخيصةبأسعارالمأكولاتبيعاو

إلىالتحولمقابلالملىمنمبالغدفعحدإلىالأمريصلوقد.المناسبات

علىالحصولفىالمساعدةمد!المعنويةالاغراءاتوهناك.النصرانية

والأعمال،الاجتماعيةوالمكانةالدراسيةوالمنح،والمناصبالوظائف!

ذاتوالشخصيةوالاقثصاديةالسياسيةالإغراءاتمنذلكوغيرالتجارية

الحفلات،إقامةباب!غلابالخاصةالإغراءوسائلومن.المعنويالطابع

المنصراتالفئياتواسئغلر،الموسيقىوحفلاتالسينماثيةالأفلاموعرض

وتنصيره.المسلمبالشبابللابقاع

:والنساءالأطفالاستغلى-4

استغصالئنصيريةالمؤسساتإليهاتلجأالتي.الوسائلابشعمن

الدفاععلىالقثرةتملكلاوالتيالإسلاميالمجتمعفىالضعيفةالفئات

الأطفدالفئاتهذهرأسعلىويأثيالتنصير.محاولاتضدنفسهاعن

لتنصيروسائلعدةالتنصيريةالمؤلس!اتتئبعللأطفالفبالنسبةوالنساء.

الحروبضحيةأوالفقراء،المسلمينالأطفالتبنيأهمهامنالأطفال

كماالمجاعاتضحيةأو،والهرسكالبوممنةفىأخيزاحدثكماوالصراعات

ويتم.الأخرىالافريقيةالبلادمنوالعديدوالسودانالصوملى!فالحالهو

اؤروبا.فيالمسيحيةالأسرلدىللئبنىوعرضهمالأطف!،هؤلاءأخذ

http://www.al-maktabeh.com



فىالتبنىيتمماوكثيزا.وتنصيرهممسيحيةبيئةفيئنشئئهمبهدفوأمريكا

الهدفيختفيحتىوالفقرالحروبظروفمنلكطفالإنقاذصورة

الأخريالوسائلومن.والخيريةالإنسانيةالأعمالستارتحتالتنصيري

اليتامىلكطفالخاصةملاجئتأسيسالمسلمينالأطفالئنصيرفيالمتبعة

عليهمقا!!لابالتنصيريةالمؤسساتتقومحيثالمسلمينمنوالفقراء

ثحتمخيماثفيالأطفالوضعيتمكما.المنصرينإشرافتحت!تعليمهم

تعليمهمبدعوىوأقاربهمأهلهمعنعزلهمبعدالتنصيريةالمؤسساتإشراف

الجهاتللجأكما.تنصيرهمهوالأساسيف!لابينماوتربيتهموعلاجهم

الارساليات،مدارم!فىالمسلمينأطفالإثخالفيالمساعدةإلىالئنصيرية

فيهايثالقىمستقلةخاصةومدارسالكناش!،فيتعليميةفصولوإقامة

فيالمدارسهذهمدووجودويكثر،المسيحيالئعليمالمسلمونالأطفال

خطفإلىالأحوالبعضفيالأمروصلوقد.الفقيرةالشعبيةالمناطق

حالةفىواضطهادهموتعذيبهمالمسيحيهإلىوتحويلهمالمسلمينالأطفلى

.(45)رفضهم

منالمسلمةللمرأةمزدوجاستغصفهوالنساءباستغل!يتعلقفيمااما

العملمزاولةعلىحثهاأجلمنالنصرانيةوللمراةئنصيرها،أجل

المتبعةالوسائلومن.المسلمينوالأطف!المسلماتالنساءبينالئنصيري

لكسرةأصلأموجهةفهيوالطبيةالاجتماعيةالخدماتالنساءلتنصير

تشجيعأسلوبوهناك.الخصوصوجهعلىواطفالهاولنسائهاككلالمسلمة

ومن.تم!هيذا!لتنصيرهنالمسلماتالفتياثإغراءعلىالمسيحيالشباب

يهدف.عملهمفيالأزوافينج!ياب!االمسلمينبيوتاقتحامالأخرىالأساليب
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النصرانيةفىالدخولعلىإغرائهنومحاولةوالأطف!النساءإلىالتحدث

المؤسساتش!تغلأخرىناحيةومنوالمعنو!ة.الماديةالوسائلبشتى

منهابثصلماخاصةالتنصيرأعم!فىالمسيحياتالنساءالتنصبربة

فىللمرأةالئتصيريبالعملالاهتمامبدأوقث!.والأطفالالنساءبتنصير

اكتشلفبعدوذلكم5691فيبالقاهرةانعقدالذيالأولالتنصيريالمؤتمر

التيوالفثاتالدواثرفيخاصةالتنصيرفيالمرأةتلعبهأنيمكنالذيالدور

مئلالتنصبريالنشاطفيهايمارسأنالرجلالمنصئرعلىيصعب

المرأةطبيعةومناسبة،والملاجئالبناتومدارسوالمنازلالمستشفبات

والأعمد،المختلفهالرعايةوأعمالوالاجئماعلةالطبطةوالخدماتللأعمد

المنصئراتالنساءئعامللسهولةوكذللاا.العموموجهعلىبالأطف!المرئبطة

الرج!.المنصئرينعلىذلكوصعوبةالإسلامىالمجتمعفىالنساءمع

إغراءفيالمسيحياتالفتياتاستغصسياسةالتنصيريةالجهاتوتتبع

عنالشبابإبعادإلىالنهايةفىيهدفالذيالإغراءذلك،المسلمالشباب

.(46)النصرانيةفىوإدخالهمدينهم

:و!خداعالمجاملةأساليب-5

إلىاللجوءالتنصيريالنشاطفىالأخلاقيةغيروالأساليبالوسائلمن

سلوكباتوهى،الإسلامىالمجتمعإلىالنفاذعلىالمساعدةالسلوكياتبعض

عنئخرجلامجموعهافىوهيوالحقد.العداءوباطنهاوالودالخيرظاهرها

علىوتمليهالئنصيرية،المؤلمسماتتمارسهالذكطالنفاقأنواعمننوغابمونها

والوصولالمسلمالمجئمعاختراقمنيتمكنواحتىوالمنصراتالمنصرين

حما!شلاوبالودالتظاهرالتنصيرية!السلوكياتهذهومن.المخثلفةفثاتهإلى
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يعمدكما.لقتهمعلىوالحصول،عواطفهمواستمالة،للمسلمينوالحب

والاهتمام،الخدماتبأداءوالقيام،المجاملةأسلوباتباعإلىالمنصرون

الهداياوتقديم،المناسباتفىوالأفرادالأسروزيارةبالأفرادالشخصى

الجذلوتجنب،المسلمينقلوبإلىللوصولوالشمامحبالعطفوالتظاهر

العواطف.فىوالتحكمالثينى

فىتساعدهأنهايعتقدالتيالخد)عوسائلبعضإلىالمنصئرويلجأ

وتقاليدهمعاداتهمفىالمسلصينتقليدذلكأمئلةومن.التنصيريمأربهتحقيق

فيالمسلمونيرتديهاالتىالبيضاءللملإسالمنصئربنبعضارتداءمل!

والتظاهر.(47)هناكالتنصيرمراكزعلى"االزاويا"اسموإطالق،الجزائر

صموئبلالمنصثرينالمستشرقينكبيرسنوقد.الإسلاميةالعاداثباحترام

يقنعونالمسلمينالقومهؤلاءلنجعل":قولهفيهذهالخداعقاعدةزويمر

ويجب،قلوبهمإلىنصلأنتعلمناقدفنكون،نحبهمبأنناالأولىالثرجةفى

حتىوالإسلاميةالشرقيةالعاداتجميعالظاهرفىيحترمأنالمبشرعلى

ويلجأ.(48)ااإليهيصغىمنبينآرائهبثإلىيتوصلأنيستطيع

فقدللتنصير.التمكينسبيلفيالإسلاميالشهمامحاستغولإلىالمنصرون

وإقامة،للتنصيرمراكزوجعلهاالكنائسبناءفىالشمامحهذااستغلوا

حسنأيضئاواستغلواوالمستشفياث)94(.والمسنينالأيتامودورالملاجئ

بيوتودخولالشعبيةالأحياءارثيادفىالنصارىمعالمسلمينتعامل

الئتصيري.العملومزاولة،المسلمين

بعضاستغصالتنصيرعليهايعتمدالتيالخداعأساليبأهممنولعل

المسلمين،خداعفىعليهاوالاعتمادوالإسلامالنصرانيةبينالاتفاقنقاط
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معها.والمتفقةللاشلامالمشابهةالديانةصورةفيالنصرانيةوتصوير

الاستعماالسلا01*"الاأخقلات:خام!همئا

الاستشراقية.تايث!خألامصادرأهممنآخرمصدزاالاستعماريعت!ر

العالميةالاستعماريةبالحركةعضوياارتباطانعلمكماقارث!تسالاارتبطفقد

ولهذا.المعاصرالعالمفىالغربيةالسياسيةوبالمصالحالحديثكا،العصرفي

بهابررالتيالأخائقيةوفلشفئهالاستعمارأخائقياتالاسئشراقاكتسبفقد

فييعدالاستشراقبانالقوليمكنبل.الشرقيةللشعوبالاستعمارعملية

والقيمبالمبادئومدهاالاسئعماريةالفلسفةهذهبلورةعنمسؤولأالوقتنفس

بلاالاسئشراقكانفقدالحديثا.العصرفىالاستعمارعمليةحركتالتى

وحضاريةتعافيةئبريراتمنقدمهبماللالحممتعمارالفكريالجناحيمع!شك

قثمهوبما،وفكريةدينيةودوافعأسثابمنصاغهوبما،الاستعمارلفكرة

تنفيذوالعسكريةالسياسيةللقوىسهلتالشرقشعوبعندراساتمن

الاستشراقيالعملامتزاجأنبهذاونقصد)"ه(.الشرقلاستعمارخططها

ونبادلالاستعمار،بفيمالاستشراقفبماختلاطإلاأدىالسباسىوالعمل

التبلدلعمليةوصلتأنإلىوالمستعمرينالمسئشرقينبينالأخلافىالتأثير

استشراقىنمطوهو.المستعمرالمسثشرقشخصبىفىالتوحددرجةإلىهذه

القرؤنفىالعالميةالاستعمارحركةخل!الاستشراقيةالهويةعكلىسيطر

.الأخيرةالثلاثة

والأخحثياتالقيماستخلاصنحاولالبحثمنالجزءهذ)وفي

الحثيثتاريخهفىالاستف!راقيالعملبها.ؤصمالتىالاسئعمارية

الفيم:هذهاهمومنوالمعاصر.
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1-العنصرية:

،الغربيملالهمعلياأصولمنأقوام:صنفينإلىالبشريةتنقسم

القسمةوهذهوإفريقيا.1سيافيالشرقيةالشعوبتمثالهمدنياأصولمنواقوام

.والبرابرةالرومان:فئتينإلىالعالمقسمواالذينالرومانسكلنداصوللها

بأنللشرقاستعمارهالغربعللهذهالعنصريالتفوقلفكرةونتيجة

وأن،والحضارةالمدنبةرسالةوهيمقثسةعالميةرسالةصاحبالاستعمار

العديدوصيغتيها.والارتقاءالبشريةشأنلإعلاءوسيلةهوالشرقغزو

ومنالاسئعمارية!الفلسفةتعكسالتيوالمفاهيموالمصطلحاتالنظرياتمن

أصولاخئلافاي"المنشأتعدد"ابنظريةيسمىماالنظرياتهذهأهم

اسثخدمتكما،للشرقالغربكفالةإلىلتشيرمصطلحاتواستحثثثالبفمر.

الاستعمار.عنبديلأالشرقفيالاستعماريالعمللوصف"التجارة"عبارة

اثرالغربعلىالاستعماريةالنزعةسيطرةبعدالاسئشراقمفهوماتسعوقد

دراسةإلىفقطينصرفيعدولم،الصناعيةوالئورةالجغرافيةالكشوف

وحضاراتلغاثدراسةليشملاتسعولكنه،والإسلا!ىالعربيالشرق

كما،الأقصىالفرقشعوبمنوغيرهاواليابانوالصينالهندوديانات

هذاوفى.الجنوبإلىوقوعهارغمباكملهاإفريقياقارةايضئايشمل

الفكر!فتطورا"الغرب"و"الشرق8مصطلحيأنإلىنشيرالخصوص

المدلولذاتالسياسيةالجغرافيةالمصطلحاتمنفأصبحاالعربىالاستعمار

إلىيشببرولكنهمحدود،جغرافىمجالعنالفمرقيعبرولا،الاستعماري

السياسيةالسيادةمجالالشرقجعلفحواهاوحضار!ةسباسيةدلالات

،للغربوالاقئصاديةالسيامميةالمصالحشرقفهو.للغربوالحضارية
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هذالائساعونظزا.الغربيةللصناعةالأوليةوالموادالغربيةالتجارةوسوق

وأصبح.للغرببالنسبةوأدنىوأوسطأقصىإلىتقسيمهتمفقدالشرق

فياسئغهمهماوالإفريقيةالآسيويةالقارثينلاستعمارالأساسىالهدف

الانتاجفائضوتصريف،الثمنرخيصةالأوليةالموادعلىالحصول

السياممية8السيادةفرضالهثفينبهذينارتبطكمما.الغربيالصناعي

لهامجتمعةالأهدافهذهوكل.الشرقعلىللغرب"والثقافيةوالعسكرية

العنصريالتمييزمنأساسعلىالقائمةالاستعماريةبالفلعمفةالوثيقةع!ثتها

وفكرياعرقتاالغتفوقالغربسيادةفرضوضرورة،والشرقالغرببين

المتخلف.الشرقعلى

بأنهاوصفتالتىالغربيةبالرأسماليةالاسئعمارارتباطفيشكولا

الربويالنظامعلىالاستعماريةالفلسفةاستندتفقد.الاستعمارمراحلأعلى

كما.الرأسماليةالحضارةدعائممنأصبحتالتيوالتجارةوالمغامرة

البلادفأهلل!ثوامالمناشئئعددنظريةإلىالاستعماريةالفلسفةاستندت

البشريالنوععنمغايزابشريانوغايمثلونوإفريقياآسيافىالمسئعمرة

الأجناسأناعتبارفيمداهاأقصىالعنصريةالفكرةوصلتبلللغرب

الأبطضللجنسوعبيذاخدضاواعئبارهابلالبشرلةعدادمنلدستالملونة

فقطحضاريةعنصريةليستالاستعماروعنصرية.ويك!شنوماعتقدكما

الغربنجاحالاستعماريالاستشراقردفقد،كذلكدينيةعنصريةولكنها

افالمسيحيةالاشلام،إلىالإسلاميالعالمتخلفونسب،المسيحىالدينإلى

إلىيؤديطبيعتهبحكمالاسلامأنحينفيالتقدمعلىتساعدطبيعتهابحكم

.(51)ااالحضاريوالتخلفالركود
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السياسة:فيألخلقيةالفيمإنكار-2

السياسىعملهافىالاستعماريةالفلسفةإليهااستندتالتيالقيمومن

كاقولذلكمكيافيللى،أقامهاالتيالنظريةعلىاعتماذاالأخلاقيةالقيمإنكار

والسلبالنهبمنأساسعلىقائغاالمسئعمرةالشعوبمعالاص!تعمارتعامل

هذهطمسومحاولةبل،الشعوبهذهلقيموالتزييف،الاقتصاديةللخيرات

القديمةوالعاداتالقيمإحياءعنفضلآلهاكبديلالغربيةالقيموإحصالقيم

الإسلامعنبالذاتالمسلممنلعزلالبائدةوالحضاراتالجاهلعةوالأعراف

بونابرثنابليونعنهعبرالقيممنالسياسةبخلوالاعئرافوهذا.وقيمه

أن"علين!ا:اللصوصبعملالهندطريقعلىالسيطرةعلىالعملشبهحين

الهند"علىالمسيطرينلنصبحجرأهمناافىلصوصعلىكللصوصننقض

ضدالأخ!يةغيرالممارساتمنالعثيدالاستعمارتاريخويشهد.(52)

وحدبثأ.قث!يمأالبشريةتاريخفىلهامئيللابأنهاتوصفالمستعمرةالشعوب

الفلسفهتنلأفضعلىدلعلخدرالأخالثيةغيرالممارسا!هذهأنوالحق!مة

الوقتنفسفيوتدعىالشعوبضدالفضائحهذهترتكبالتىالاستعمارية

التدميرازدواجيةيلاحظإذوشعوبهالشرقإليحضاريةرسالةصاحبةانها

الأخعقبينالفصلسياسةتبنيقدفهوالاستعمارمارسهالذيالأخلاقى

يئركلمالوقتنفسوفي،بالأخلاقلهاعالقةلاالسياسةواعتبر،والسياسة

وحضارتهاتراثهامنالمكش!بةوأخلاكياتهاقيمهاعلىالشرقشعوب

أصلاالفاسدةالغربيةالقيموفرض،القيمهذهدا!عفإإليفسعيودياناتها

للالهستعمارالفكريالجناحوهوالاسئشراقاهئمامأيضآيلاحظبلعليها.

التاريخعبرظهرثالتيوالأخلاقيةوالعثافيةالدينيةبالانحرافاتالحديث
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تمثلأنهامعالإسلاميالفكرلمسيرةممئلةأنهاعلىوإبرازهاالإسالمي

وقد.الإسلامأقرهاالتىوالأخ!ثيةالدينيةالأصولعلىوخروجااستئناءات

الدينلحقائقشديدتزييفحدوثإلىالاستشراقىالسياسىالعمليأدى

فيالانحرافاتظهورسميثكانتولولفردويرد.وأخ!ثياتهالإسلامى

الحريةحركةأمعبابأهمضن:يقولحينالغربنفوذإل!المسلمالمجتمع

دأبلقد.(53)الغربنفوذاليومالإسلاصىالعلمشمودالتيوالاباحية

القيمشأنمنوالرفعوتحقيرهاالإسلاميةالقيممنالسخريةعلىالاستشراق

وعاداتهاخلاقهفىقبيحةصورةفيالإسلامعالموتصويرالمسيحبة،

والمخازىالرذائلمنالكثيربهاويلصق،منفرةصنورةوفي1رائه،و

(54).والجهالات

الوسيلة:تبرروالغايةألقوةمبدأ-3

مناكشمبتهخطيرأخلاقيغيرمبدأعلىالاستعماريةالفلسفةتقوم

ا!باةعنالدينعزلبعدالغربعلىطغتالتىالماديةالحضارةطبيعة

الحقأنهوالمبدأوهذا.البحتالماديالفكرمنأساسعليالحياةوقيام

للقوةكأساسالأخلاقسقطتحيثللحقاخريبغحاييراعئراف-ولاللقوة

الدين،منالمستمدالأخالثيالقناعاسقطالذيمكيافيللىإليالمبدأهذ)ويعود

مكيافيللىسنلقد.(55)والأخلاقللدينأئركلمنعاريةالسياسةوكشف

شرعيةالسياسةفيالخسيسةالوسائلوأعطى،الوسيلةئبررالغايةمبدا

والأمم،الإنسانغاياتتحددوأخلأخيةدينيةمبادئتوجدولا.صريحة

أنوا!امموللابسان.للغاياتالمحددةهىوالقوميةالشخصبةفالمصلحة

الخسيسةالوسائلفيهابماالغاياتهذهلتحقيقالممكنةالوسائلكلشمتخدم
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وإحتكار،واستغصونهبلماء،وسفك،وقئلوخداعوغشكنبمن

تبررالغايةومبدأالقوة!يمةوأصبحت.للضمائروشراءوتدمير،وإرهاب

مبدأسيطروقد.الحديثالاسئعمارلفلسفةالمكونةالمبادئأهممنالوسيلة

والافتصاديةوالعسكريةالسياسيةالميادينفيالوشيلةتبررالغاية

هىالشخصيةالمصلحةأصبحتمثلأالاقتصادمجدففى.والاجتماعية

لنحقبقخسيسةوسائلعلىالرأسمالبةواعتمدتالاقنصادي،للنشاطالمحركة

والاحتكار،،للمنتجاتالكاذبةوالدعاية،العمالحقوقوكلالربامثوغاياتها

ة(56)الأوليةللموادوالمنئجةالفقيرةالشعوبواستغرو

المبادئأنعدمتحيثعظيمتأئيرالاستشراقعلىالمبدأهذاوتأثير

الحياةعنوالأخلاقالدينعزلبعدالاستشراقىالعملفيوالدينيةالأخالقية

واصبح.والاقتصاديالسياسىالعملفيالأخلاقإسقاطمنوبئأثير

الفلسفةويبور،دراساتهفيوالكذبوالخد)عالغشأسليبيتبعالمسئشرق

ملئزمأالمستشرقيعدلموكعالموالاسئعمار.الحروبشنفيالاستعمارية

بلدهومصالحوأهوائهلمصالحةخضعبلالمجردةالحقيقةعنبالبحث

والشبهاتا!افيبفأثارالعلميالبحثبأمانةيلتزمولم.الاستعمارية

تبررفالغاية.بحرجالإحساسدونوالكذبالتضليلأساليبمستخدمأ

"االمبدأهذاإليفاستنادا.الأخلاقعلىخروجاهذايعدلاوبالتالىالوسيلة

وئاريخهمالمسلمينحياةفىضخمآتاريخيآتضليليأدوراالاستشراقلعب

الإسلامصورةهيو!ثاتتمحيثمزدوجتضليليدوروهو.(57)ودينهموئقافتهم

دربعلىسارواأهلهمنفريقلديصورتهشوهتكما،الغربفى

التضليل.فيأسلوبهونهجواالاستشراق
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سةأةاضحلص!ي!س!اأ!قلا:سادسأ

عملهفىتنعكسالتيقيمهمنهايستمدالحضاريةبيئتهابنالمستشرق

الغربيةالحضارةعليطرأتالتيالتغبراتانفيشكولا.الاستشراقى

بينمنفكريةكحركةالاسئشر)قاصابتوالأخلاقالدينعنانفصالهابعد

الاقئصاديالتقدمأنكما.تاريخهفيالغربشهدهاالئىالعديدةالحركاث

واجتئاثالأخلأقيةالقيمتقويضعلىساعدوالأخلاقالدينعنالمستقل

نالوقد.(58)اهخسمأوالحميدةالصفاتوتشويهوالمعامالت،السلوكقواعد

غيابفيفقطليسيظهرالأخالقىالتدهورهذامننصيباقارمئ!تسالا

فىايضايبثوولكنوالمعاصر،الحديثالاسئشراقيالعملفىالأخالقيات

والأخ!ثيالدينىالتعاملوحضارتهالإمملاممعالتعاملعلىالقدرةعدم

الإسلامية.للحياةأساسىكمصدروالأخلاقالديناحترامعنيعبرالذي

فيالسائدةالعلمانيةالماديةالمعالجةوحضارتهالإسلاممعالجةوتفضيل

الدينعنالمنفصلالماديالعقلىبأساسهاالغربيةالحضارةإلىالنظر

قادرأيعدفلمالمستشرقعلىالغرببةالحضارةقيمسيطرتوقد.والآخالق

طببعةيناسبموضوعيمنظورمنوحضارتهالإسلاحعلىالحكمعلى

هذامنأبعدإلييذهبالاستشراقإنبل.حضارتهوطبيعةالمدروسالدين

منالمجتمعهذاويدرسالشكموضعالإسلامىالمجتمعأسس!يضعحين

الغربيةالحضارةبقيمتأثراعليهايقومالتىولثطس!لهالرافضموقف

المستشرفعلىأثرتالتىالغربيةالحضارةقيمأهمومنلها.وتعصبا

يلي:ماخاصةولجهمملامعامةللشرقلراستهفىاي!خأ
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ألؤبيةللحضارةوالئعصبالغربيالحضارك!الئفوق-1

الاستعماريةبالفلسفةمرتبطةالغربفيالعنصريةالفلسفةتكونت

سقبىطبعدالأوربيةالقومياتبظهورارتبطتأنهاكماللغرب

تبنيوقد.والأجناساللغاتأساسعلىإقليميةوحداثوقيامالإمبراطوريات

منبعضهمكانبلالمستشرقونبهاتأثرعنصريةنظرياتعدةالغرب

الاستعماريةبالدوائرالمرئبطعملهمبحكمالنظرياثهذهلبعض.الواضعين

الرومانية.اليونانيةالئقافةعنالموروثةالغربيةالثقافةأفضليةفيواعتقادهم

السامي.الحبنسمقابلفيالآريالجنسإعلاءإلىرينانإرنستدعافقد

الغربى،الاستعماربواسطةواسغااستغلالأالأجناسنظريةاستغلتوقد

علا!ةوعلى،الغربىوالاجتماعىالسياسىالفكرعلىالكبيرأثرهالهاوكان

للفصلىليسالنظريةهذهوالاستشراقالاستعماراستغلوقد.بالشرقالغرب

الشعوبعلىالفكرةفرضتمولكنعنصرياوالشرقالغرببينفقط

منبتأثيرفظهرثالجنسىشأنهامنوتعلىبعرقهاتهتمبدأثالتيالأخرى

والزنجيةوالبابليةوالفينيقيةالفرعونيةنظرياتوالاستشراقالاسئعمار

منذلكوغيروالعروبةوالبربريةوالطورانيةوالكنعانيةوالآشورية

عامة.والشرقىوالاسلاميالعربىالعالمفيانتشرتالتيالقوميةالدعوات

اليهوديةالقوميةئطورعنمسؤولأخاصةواليهوديعامةالاممتضراقويعد

فيللاستشراقوالمستخدمةبالاستعمارالمرتبطةالحثيئةالصهيونيةوظهور

دعوىإلىالمستندةاليهوديةالقوميةالأهدافلتحقيقالشرقيةمعرفتهئوظيف

.اليهوديبالجنسيسمىماشأنمنوالإعلاءاليهوديالتفوق

علىالشرقبشعوبالخاصفكرهكونأنرينانلإرنستسبقوقد
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علىالآريالجنسوتفوقالبشريةالأجناسعش!اوينظريةمنأساس

تفوقفكرةوسيطرت.الفكريودورهالشرققيمةمنمنتقصئاالسامىالجنس

عشرالتاسعالقرنينفيالاستعماريةالسياساتكلعلىالآريالجنس

ومبرزاالحضارةلأمانةوحاملأللعلمسيذاالآريالجنسواعتبر،والعشرين

اعتمدوقد.الشرقيةالبلادعلىوالسيطرةللشملطفلسفياوسنذا،للاستعمار

الانتخاببفكرةالقائلةدارويننظريةعلىالعنصريالاسثعلاءمفهوم

قلنونوفقالحيوانأجناسبينبالصراعالبشربينالصراعوشبه،الطبيعي

أنفكرةمنمنطلقهالاستعمارواتخذ،الضعيففيهالقوييسحقطبيعي

فىالحقصاحبالعنصريةبميزتهالأبيضالجنسوأنلالثوياءالسعادة

الرجلعبءأوالمدنيةأجلمنالوصايةبدعوىالعالمعلىالسيطرة

فيالعنصريةإلىالدعوةأهدافالجنديأنورالأستاذويلخص.("9أالأبيض

إفريقيافىالملونةلكجناسالأوربييناستعمارلتبريرالأبيضالجنسإعلاء

بينصراعوخلق،الأديانمحللإحلاهاالأجناسإلىالدصءوإثارةوآسبا

الدينيةالوحدةتمزيقومحاولة،اليهوديةالقوميةوإبرازالمخعلفةالأجناس

.(60)الشرقىالعالمفىأوأوروبافيسواء

الفوهية:-2

الحديئة.الغربيةللحضارةالمكونةالعناصرأخطرمنالقوميةئعئبر

استقصإلىفيهتدعوالذيالوقتفيانهاهوالقوميةتمثلهالذيوالخطر

الشعوبجميعبإبادةأيضئاترتبطفهيأحوالهوتحسينوسيادتهشعب

إلىالفردتحولإلىأيضئاالقوميةوتؤدي.القوةحقإلىاستتاذاالأخرى

والأخطرسياستها.فيالتدخلدونخدمتهافىيعملالدولةداخلخليةمجرد
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تهتموإنما،والفضائلبالأخلاقتهتملاالقوميةظلفيالأمةأنهذاكلمن

استعماريةإلىالوطنيةوتتحولعليها،ويحافظالسيادةسلطةيحققبمافقط

ورثتهمشؤوضاوإرتاغربيامرضئاالقوميةعدتفقدولهذا.(6؟)عدوانية

حولتإنسانبةغيرنزعةفهيالاستعمارعنوالإسلاميةالعربيةالشعوب

إلىوالسعى،القوميةوالمصالحالقيمإلىوالإنسانيةالعالممنالانسانأفق

القوميةالمصالحوهذه.الإنسانيةالمصالحعلىالقوميةالمصالحتحقيق

أمدتوالتىالغربفيالصناعيةالثورةحدتهامنزادماديةمصالح

تحقيقإلىالسعىتبررالتيوالأخلاقالقيممنجديدبنسقالغربيةالحضارة

القوميةالنزعةتقوتوقد.المشروعةوغيرالمشروعةالوسائلبكلالربح

علىبالبقاءالأجدرأنهاادعتقوميةفكلللأصلحالبقاءحولدارونبنظرية

اشمعتوقدبكاملها.الانسانيةحسابوعلى،الأخرىالأمممنغيرهاحساب

النزعةقوتالتيالرأسماليةالصناعيةالثورةبسببالحديثالاستعماررقعة

القرنفىعالميةحروبإلىانتهتالتيالقوميةالصراعاتوقوتالمادية

العالميةالسيطرةوتحقيقالقومياتمنلمجموعةالانتصارهدفهاالعشرين

لها.

وتفتيتهالإسلامىالعالملتجزئةالقوميةفكرةالاستشراقاستغلوقد

كانوقد.الماديةالقوميةمصالحهاتحقيقعلىتعملقومياتعدةإلى

الاستعمارضدالإسلاميالجهادحركاتتحويلمنهااهدافعدةللاستشراق

وطنياتقاومهولكنالمستعمرتجاهدلاسياسيةوطنيةحركاتإلى

التغريلاتيسيرالقوميةنشرفيالاستشراقاهدافمنوكانوسياسئا)26(.

تغريبه.فيسهلقوميةصفةويكشمبالإسلا!يةشخصيتهالمسلميفقدحيث
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ية:لمادا-3

مباشزاتأثيزااثرتالتىالغربيةللحضارةالأساسيةالعناصرمنوهى

الاستشرلقنظرةجعلتفقد.غربيةفكربةكحركةالاستشراقأخلاقياتعلى

نشوءإلىأدثالتيالغربيةالماليةعليهاتطغىالإسلاميوالعالمالشرقإلى

معاييرهاوتنحصرالعمليةالمنفعةنطاقتتعدىلاالبشريةالآخلاقمننوع

مشروعإلىال!ئنرقوتحول.(63)الماديالنجاحفيوالشرالخيرلقياسالعليا

الاستشراقارتباطفىواضخاهذابداوقد.للغرباقتصاديونشاطعملى

الرخيصةوالعمالةالخامللموادمصدرإلىالشرفتحويلهفىبالاستعمار

خبراءإلىالإعلامورجالالمستشرقونتحولوقد.الغربيةللمنتجاتوسوق

.(64)الشرقيةمستعمرانهافيالاقتصاديةمشاريعهاتحقيقفيلمساسكدتها

لهورافضللدينمعارضموقفاتخاذإلىالماديالتفكيرأدىوقد

للأضياءالأصلىالوجودهىالمادةواعتبر،الآخرةوللحياةاللىلوجودومنكر

حكيم،مثبرلخالقمخلوقةالمادةكونورفضت،كائنكلمصدروأنها

مفهومنشأةإلىوادت،الإنسانوأصلالخليقةحولالدينيةالآراءورفضت

بينهاومنوالإنسانيةالاجئماعيةالعلومفىنفوذهفرضالإنسانحولمادي

،والحربالسياسةفىالبقاءأجلمنالصراعتطورإلىأدتحيثالأخلاق

الأجناسوإبادةللغربالاستعماربةالفلس!ةفىالأصلحبقاءمبدأوأثر

نظريةوظهرتالغربيةوالئقافةالآريللجنسانتصازاولثافاتهاالأخرى

.(65)المختارةوالشعوبالعنصريوالتمييزالقوة

التطورنظريةعلىالقائمالماديللتفكيرالأخالقيالتأثيرأما

القيمعلىنفوذهيفرضأخلاقياقانوئاالئطوراعتبارفيفيظهرالاجثمامجي
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وليساخلاقياتهعصرفلكلالأزمنةمعللتغيرعرضةويجعلهاالإنسانية

للوضعانعكاشاالأخلاقواعتبرت.ثابتةاحكامأوثابتةمقايبسلثخلاق

والقوةالمادةأصبحتوهكذا.ثابتكيانلهاليسوانهاالمتطورالاقتصادي

الرؤيةحسماالبشريالئاريخفيالفعالالعنصروالاقتصاليةالمالية

النظريةوبهذه.التاريخلقسيرفىالأساسالماديةالنظريةواعتبرت،الغربية

جذريتغيرإلىوأتالإنسانيةوالطبيعةالفطرةعنالبشريالفكرانجحرف

الحياةفيالأساسيف!لاالمادة)عتبرتحيثالغربيةوالأخلاقالقيمفى

وحلتشىءيوجدلاالمادةووراء،الغربفىلئهالبديلوهى،الإنسانية

الإنسانهمهيالدنياوأصبحتالعلمانيةوسات،الماديالتقدمعبارة

والأخير.الأولالغربي

للحياةالماديةالمعطياتهذهفىالغربيةالبيئةابنالمستشرقاعتقدلقد

وحضارتهللإسالعوفهمهدراستهفيالعلمانيالماديبالفكروتأثرالغربية

لامفاهيموهى.الماديةالغربمفاهيموحضارتهالإسلامعلىأسقطحيث

المجردةالماليةوتوجههاتحركهاوإنماوالروحيةالأخلاقيةبالقيملهاشان

روحالغربيالفكرمنالمستمدالاممتشرافيالفكرعلىسيطروقد.والعلمانية

التوجيهعنوالمستقلالبعيدالعلموروحوالوحى،الدينعنالمستقلالفكر

والأخالقي.الثيني

إلىالعالمحولثالتيالماديةبالفلسفةالغربفىالمستشرفونئأثروقد

الجناحيم!الونالمست!ثمرقونوكان.الغربيوالاستعمارللاستغائلمجال

تمكنالتيالاستراتيجياتويضعونلهيخططونللاستعمارالفكري

والاقئصاديةالسياسيةالغربلسيادةالشرقيةالشعوبإخضاعمنالاستعمار
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يكمنللاسئعمارمعاونتهفيالاستشراقبهقامدورأخطرولعل.والفكرية

السكانإبادةطريقعنالوطنيةللثقافاثوالتدميرالتخريثاعمليةفى

الشعوبمنللعث!يدحدثكماالغربيالفكرىللنف!ذإخضاعهمأوالوطنيين

حيثالغربيةللثقافةوفرضالوطنيةللثقافةمحومنوالآسيويةالأفريقية

آسياأرجاءكافةفيالمحليةالعثافاتعلىللقضاءالمحاولاتكلبذلت

علىالتمردبذورمتطاهيةبدقةالجديدالجيلعقولفيوزرعثوإفريقيا

وأجهزةالتعليمطريقعنوفكرهمعقولهماغتي!وتم،الأصليةحضارتهم

فرضتالذيالوقثفىوحضاراتهمئقافاتهمبظهورأحديسمحفلا.الاعلام

.(66)الغربنظمفيهعلي!
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الثانيالفصل

لئيهتشراقالأخخيةغيرالأهداف
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فاهدلأا

الثانيالفصل

اةلئههتهةالأخخطة"

الاستشراقمنهااسعمدالطيالمصادرعنالحديثبعد

خصوحركتهالاستشراقىالسلوكعلىسيطرتالتنىاخالثياته

الأخالثيةغيرالأهدافإعطاءإلىالآننتجهالحديثئاريخه

فيلاللممتشراقالأخالقيةغيرالسلوكياتلبعضونماذجللاستشراق

الدراساتمجالوفيخاصةوالعربيةالإسلاميةالدراساتمجال

عامة.الشرقية

كبيزاأخالثياسقوطاوالمعاصرالحديثالاستشراقسقطلقد

سبيلفيالأخالثيغيرالطابعذاتالدضايامنالعديدتبنىحين

الهيمنةتحقيقسبيلوفي،والاقتصاديةالسياسيةاهدافهتحقيق

خاصمة.الإسلامىالعالموعلىعامةالشرقعلىوالفكريةالتقافية

الأخلا!ياتفانعكستالغربيةالفكريةبمصادرهالاستشواقتأثروقد

كلدفتيهبينفجمعالاستشراقيالعملعلىكاملأانعكاسئاالغربية

ورثفقدتاريخها.عبرسلبياتمنالغربيةالحضارةأفرزتهما

بابتعاليوشعورهاعنصريتها،الغربيةالحضارةعنالاستشراق

ومبدأالأخالثية،القيمونسبية،والأخلاقالعلمبينوفصلهاوالتميز،

عنهاورثكما.والعنفالظالمةوالقوة،الوسيلةتبررالغاية
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والالحادوالماديةوالديمقراطةوالليبراليةالقوميةأمراض

التيالأخلاهيةالتنازلاتمنالعديدالاستشراقوقدموالاستغرو.

عنتتغاضىالتىالوضعيةوالمذاهببالأيديولوجياتعادةترتبط

الأيديولوجية.والغاياتالآهدافتحقيقسبيلفيالأخالثيالواجلا

السمعة،سيئعلمإلىالعلميةمنفعتهرغمالاستشراقئحولوقد

غيرالعلمصفةواكنسبالاستشراقيةالدوائرالنيةسوءوساد

مسيرتهفىتتحكموأخالثياتبمبادئيلتزملاالذىأىالأخالثى

وشميطرنتائجهفيوتتحكمفيه،العلميالعملخطواتكلوفى

وغاياته.أهدافهعلى

التيالأخلاقيةغيرالقضايالبعضعرضئايليفيماونقدم

الثلاثةالقرونخل!خاصةالطويلةمسيرتهفيالاستشراقتبناها

الأخلاكيةغيرالممارساتلبعضبعرضنتبعهاثمالأخيرة

والمعاصر.الحديثتاريخهفيللاستشراق

الاسعلة:قلة:االثقافةلطا.*قضلة:اولأ

المستشرقينالغربىللفكرالتقافيةالهيمنةتحقيقمبدأدفعولقد

خاصةوالإسلاميةعامةالشرقيةالثقافةتدميرعلىالعملإلى

فيهامحلهاالغربيةالثقافةوإحرو،الداخلمنالتقافةهذهوتخريلا

لعبفقدللمسلمينوبالنسبة.الشرقبتغريباصطلاخاعرف
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المسلمينحياةفيضخغاتاريخياتضليلئادورأالاستشراق

المتعددةالاستشراقيةالكتابةتغلغلتولقد.ودينهموتقافتهموتاريخهم

جزئيةكلإلىنفذتبحيثكاملقرنخروالأمةحياةفيالجوانب

حقائقبينالموازنالخبيرالعالمإلاخطرهايدركلاجزئياتها،من

ودراستهمالمستشرقينمزاعموبينالحضاريةوأوضاعهالإسلام

إعلانفىحرخاسميثكانتولدر!لوالمستشرقيجدولا.(1)اهل

وإفسادهاوالإسلاميةالشرقيةالحياةتخريبعنالغرلامسؤولية

تسودالتىوالإباحيةالحريةحركةأسبابأهممن"إن:يقولحين

بلغتفقد.الغربنفوذعواملهاكبرومنالأسلاصيالعالمفىاليوم

إلىعشرالتاسعالقرنأواخرمنأوروبافيأوجهاالحركةهذه

وقدوتقدمها.أوروبانهضةشأنوهكذا.الأولىالعالميةالحرب

روحعلىواطلعواالغربإلىالمسلمالشبابمنكثيرسافر

علىبخاصةهذاوينطبقحد،أبعدإلىبهاواعجبواوقيمهاأوروبا

معيزداديزللمبعددأوروباجامعاتفيدرسواالذينالطلاب

إلىوقيمهالغربأفكارمنكثيراستيرادسببواالذينوهمالأيام

الإسلامىالعالمإلىالغربصدرهمماوكان...الاسلاميالعالم

والميولالفجةالدقيقةالعقليةوالاتجاهاتالمتعددةالأفكارتلك

الغربي،التعليملنمطنصيبأوفرنشرهافيكانالتيالحديثة

والسياسيةالحقوقيةالغربمعاهدتأثيرذلكفىويفوقها
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التغريبعمليةأتزتوهكذا...الزائدونفوذهاالحبديدةوالاجتماعية

.(2)"ا"بلغتينوقوةبسرعة

تمكنقدالمتعددةبمؤسساتهالاستشراقانفيهشكلاومدا

إلىانفصامهاإلىوأدى،الإسلاميةالتقافةفيكبيرةازمةخلقمن

إسلاميةوتمافة،أصيلةتراثيةإسلاميةثقافة:التفافةمننوعين

المسلمينأبناءلهاروجوآرائهالاستشراقبنظرياتمتأثرةمشوهة

تموقدلأفكارها.والناشرينبهاوالمتأثرينالغربيةللثقافةالمتلقين

المضللةوالأكاديميةالمزيفةالعلميةمنبتؤبالأخيرةهذهتغليف

المنحرفةأهدافهوراءهايخفىلكىالاستشراقفيهاتفوقالتي

كتاباتأغلبأنعريبيياسينمحمدويلاحظ.المفسدةونتائجه

فرضياتمنتنطلقالعربىالعقلعنالمعاصرةالعرب

يونانيةفلسفةالعربيةالإسلاصيةالفلسفةبأنكالادعاءالاستشراق

عقليةالساميةالعربيةالعقليةبأنالقولأوعربيةبحروبمكتوبة

أيضئاعريبيويشيرالنحن)3(.فيالفرديةبإذابةتميزتوأنهاذرية

الاستشراقفرضياتعلىالعربيةالكتاباتبعضاعتمادإلى

.(4)للجابريالعربىالعقلنقدكتاببالذكرويخص
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تعصئاقلة:الا:اأصالةالقضاء:ثانيا

سةللحصانحلنهمصيصأ

الشرقيةالتقافةتخريبالأكبرهدفهالاستشراقجعل

والإسلا!ية،الشرقيةالشعوباصالةعلىوالقضاءوالإسلامية

ويعبر.الإنسانيةللحضارةالعامالمحورالغربيةالحضارةوجعل

الرجلحضارةعلىالمشميدةالمطلقةالأنانيةروحعنهذا

فيهانغمستالذيالقاتلالحضاريالئعصبوعن،الأبيض

دائضاعنهيعبروالذيفيهاالمتأصلالعنفوعن،الغربيةالحضارة

سبيلفىوتشويههاطمسهاومحاولةالأخرىالثقافاتاضطهادفى

التعافاتعلىسيطرتهاوفرضالغربيةالحضارةشأنمنالإعلاء

الهدفهذافىاللاأخالقىالوجهويبدو.المختلفةالإنسانية

ورفضلالتمخر،الثقافيبالوجودالاعترافعدمفيالاستشراقي

بعضهامنواستفادتهاالإنسانيةالتدافاتتعايشبإمكانيةالاعتراف

تبعيتهاوضرورةالأخرىالثقافاتبدونيةفقطوالاعتراف،البعض

التيالأصليةالشرقيةالقيمووادلقيمهاوإخضاعهاالغربيةللثقافة

بمساعدةالاستشراقتمكنوقد.الشرقيةالئقافاتعليهاقامت

الأصلية،معالمهاوطمس،الشرقيةالتقافاتتشويهمنالاستعمار

طردمنهاةي!خاغيروسائلباستخدامشعوبهاحياةوتغريطا
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ماعلىوالقضاء،الأصليةمواطنهممنالأصليينالمواطنين

فىالحمرللهنودحدثكماتقافيةصلاتمنبأرضهميربطهم

والبوسنةفلسطينفىللمسلمينيحدثوكما،الشماليةأمريكا

لكلوطمسالأتزيةبلادهمومعالملمساجدهمتدميرمنوالهرسك

علىواضحمثالوهذا.إسلاميةكتيمةاوإسلامياثرإلىيشيرما

إلىعليهاوالقضاءاقتلاغاالأصليةالثقافةلقلعغربيةمحاولات

سياسةإلىالاستعماراتجهالمواطنينطردعنوفضلأالأبد.

أوتركهاعلىاهلهاإجباربعدالشرقيةالمناطقفىالاستيطان

الدرجةمنكمواطنينوالبقاءالاستعماريةللإارةالخضوعقبولهم

منالعديدفيهذاحدثكاوقد.للمستعمرولفافياسياسيالابعينالثانية

جنوبعليهاالواضحةالأمثلةومن.والإفريقيةالشرقيةالبلاد

السكانوطرد،الأبيضالرجلتوطينتمحيثوفلسطينإفريقيا

مجاورةبلادعدةعلىموزعينلاجئينإلىوتحويلهم،الأصليين

مكانها.الأبيضالرجلتقافةوإحائل،الوطنيةالثقافةوظمس

فىصورهااجلفيالفكريوالتعصبالثقافيةالأنانيةوتبدو

فقدمحلها.الغربيةالثقافةوإحروالأخرىالثقافاتاستئص!سياسة

والئقافاتالغربيةالتقافةبينالتعايشيحدثأنالممكنمنكان

يئرىالذيالبناءالمتفرالتعاونخصمنالوطنيةالأخرى

الحضاريالتعصبلكن.المتبادلةالاستفادةويحققككلالإنسانمية
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إلىأديبلوالاتصالالتعاونهذاوقوعمنمنعللغربوالفكري

سبيلفيالشرقيةالثفافاتفيالأصليةوالمبادئالقيماستئصال

والأخلاق.والقيمبالدينلها!قطلاقيموهى.الغربيةالقيمإعلاء

القرونفيالغربيةالحياةفىالصراعانتهىلقدمعروفهوفكما

والأخلاق.والقيمالدينإلىبصلةيمتماكلإلى.تحطيمالأخيرة

التطوروأضحى،ذاتهحدفيلهغايةلاالإنسانىالوجودوأصبح

خسلرةوكانتوالألمموا.الأردأإلىاتجاههكانلوحتىالتقدمسمة

المجتمعاتإلىتلكالصراعنتائجأدخلتانللبشريةكبيرة

العالمفىالثقافيةالزعزعةإحداثإلىأدىمماالإسلامية

الإسائمى)5(.
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قلة:االثقافةالاسلا!لةةالحضا0100.:ثالثا

ولأاوو!لصهم!مصتة

العلميبالتقدمالمستشرقينبعضاعترافمنالرغمعلى

يميلالعلميةالمجالاتمنالعديدفيوتفوقهمللمسلمينوالحضاري

علىالإسلاميةالحضارةفضلإنكارإلىعامةبصفةالاستشراق

الأخلاكيالسقوطعلىدليلالإنكاروهذا.الغربيةالحضارة

علىالتاريخيةالأدلةمعتتناقضتبريراتيعطيالذيللاستشراق

الحضارةفضلوعلى،الغربيالعالمعلىالإسلاميالتاتيرتبوت

سياسةإلىالاستشراقويتجه.الغربيةالحضارةعلىالإسالمية

عنبعيذاالأنظارلجذبوحضارتهالإسلامىللدينالمتعمدالتشويه

حقيقةعلىالمتواصلوالتعتيبم،الغربعلىالإسلاميالفضلحقيقة

ومنع،الحديثةالغربيةوالحضارةالإسلاميةالحضارةبينالعالثة

الصورةأعطىماإذاوحضارتهالإسلامإلىالغربيانجذاب

فيوالكراهيةالحقدصورةاستمرارفيورغبةالتاريخيةالحقيقية

شيملماريآناالمستشرقةعبرتوقد.الإسلامعنالغربييننفوس

والبغضاء،الكراهيةيورثالجهلإن":بقولهاالوضعهذاعن

دارسويسجلهاحقيقةالخوفعنهينجمالذي،المعرفةعدموأن

تقلبعلىوذلك،ببعضبعضهاالدولوبينالأفراد،بينالعالقات
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بعضيعالجقدالغموضهذاجلاءيحاولومن...العصور

وقدحقها،يعالجمماأهمحقائقفيغمطغيرهحسابعلىالجوانب

فتنبعثلهامزي!ةصورةئقديمأوماحضارةتشويهإلىهذايؤدي

المستشرقةتطبقثم.(6)الضاريةالفكريةوالحساسياتالحزازات

صعيدعلىخاصةهذاينطبق":فتقولالإسلامعلىالرأيهذا

كما،المشوهةالظالمةالتاويلاتلتلكنمطيمطروالإسلام،الأديان

شغفواالذينالغربيينعشرالتاسعالقرنفنانيلوحاتفينعهد

شاهريمحاربينمتحضرينغيربرابرةالمسلمينبتصوير

وكما،الحسانبيناللهومجالسفيغارقينمترفينأو،السيوف

صورة-إسلاح:كلمةذكرعند-الأذهانإلىتقفزإذاليومنعهد

له،وازعلا،منحطوقحإرهابيصورةاو،متزمتملتحفقيه

الخطأالتأويلإلىش!تندااليومالصوروهذهاللوحاتتلكانوالحق

الحضارةدرسمنكليستطيعوالذي،الآثموالشرح،الظالم

ثم.(7)11وفسادهخطأهويبينيصوبهأنالمسلمينخالطأوالإسالمية

ينكرهالذيالإسلاميةالحضارةبفضلالمنصفةالمستشرقةتعترف

التقاءعنبقولهاعليهوالتعتيمتشويههإلىويعمدبلعامةالغرب

منالأخيرةواستفادةالأندلسفيوالغربيةالإسلامدةالحضارة

أوروبابينحضاريوبثإشعاعمركزأسبانيااصبحت11:الأولى

الإسلاميةللحضارةتشهدهذا،يومناوحتى،الإسلاميوالعالم
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والفلكوالطبالطبيعيةالعلومميادينفيلهاحصرلامصطلحات

فيالرفيعةالإسلاميةالحضارةبتأثيرناطقة،بعامةوالحضارة

،واحدةبيئةوالمسلمينوالنصارىاليهوداظكحيثالأندلس

أننظنولا،والحضاريالفكريوالتلاقحوالتسامحالوئامسادها

بيئصتحضرةايةفيوجودهتكررالراثعالحضاريالصرحذلك

بإصدارالاستشراقشيملماريآنوتتهم.(8)11هذايومناحتى

منالكتيرإن11:الفهمءو!بلوالخطأعلىالمبنيةالظالمةالأحكام

وخطئنافهمناسوءعنناشئةبالإسلامنلصقهاالتيالظالمةالأحكام

وليدة-قيمناأووهتالناالغربيةمعاييرنامنالمنطلقالقياسفي

التيالمشكلةلبوها،النهايةعلىالمشرفالعشرينالقرن

المجتمعقيم،الغربيةالقيمتكونأنيمكنهل:تساؤلنايجسدها

يميزلاأنحقاالمحزنمنإن...؟مطلقةقيم!الإلهالمعدوم

وبهتائازورايلصقماوبينالإسلامبينالغربمنكثيرون

منبرئفالاسلامالإسلاح،باسمجرائممنيقترفماأوبالإسالم

يمتلاالذيالتعبير)هذاالأصوليينومنوالإرهابيينالإرهاب

معيناتجاهعلىاللاهوتفىتطلقالكلمةفهذه،بصلةالإسلاحإلى

المتطرفينالكلمةبهذهالغربىالإعلامويريدامريكافي

نحننصفوهل:نشماولأنينبغيللحقوإحقاكاألمسلمين(...

الإرهابيينوبينبينهانخلطهلاو؟إرهاببأنهاالمسيحية
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مختلففيإرهابيةأنشطةيمارسونالذينالغربيينوالمتطرفين

مجلىالظاهرةهذهسيطرةهوفمانمرادويعلل.(9)؟ااأوروباانحاء

أمزانعدهوالذيالموضوعيةبغيابالمعاصرالغربىالإعلام

الأكاذيباختلاقمعناهالموضوعيةفغياب.الأولالمقامفياخلاقيا

ان"على:هوفمانيقول.وحضارتهلجعلامالتشؤيهواعتماد

الأكفاء،الموضوعيينالمؤلفينفلةننبينالممحصةالثاقبةالنظرة

بوصفهللإسلاموالروحيةالفكريةالخلفيةتوصيلعلىالحريصين

السياسيةبالتحليلاتالقراءبعضويقنع.فذةحضاريةظاهرة

للحضارةالعالمىالدورإبرازإن.(10)السطحيةوالاجتماعية

الباحثينمنانبلللاستشراقأخلاقيةمسؤوليةيعدالإسلامية

الواجبينالعهدوحسنبالوفاءالخلقيالالتزامهذاربطمنالمسلمين

نذيريقولهذاوفي.الإسلاميةالحضارةتجاهالمسئشرقينعلى

والتمسناجانبأ،الموضوعيالفكريالعملتركناإذا11:حمدان

منالغربيالباحثةيث!خاو،الخاصةناحيتهمن)الأخالثى(إطاره

تبرزأنالإحمية،العربيةللثقافةالوفاءأدنىفإن،العامةناحيته

أخلاقيةمنهذافأينحقيقئها،كشفبعدمزاياهاوتوضحمعالمها

منهذاوأينبل؟عامةنبقرث!تسملا.واخالقيةالاسئشراقي،الفكر

الذكماالعهدبحسنالخلقىالالتزامهووإنما،وحسبالوفاءصدق

نقلفيالمسلمينوفاءأعلنواأنبعدكتيرة،أحيانفيخانهم
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المنصفونيشعرالئيبالمستجداتورفده،القثيمالإنسانيالتراث

فمادامولذا،الحضاريةالمسيرةتابعتإسالميةفكريةفضائلأنها

منفإن،وروحيةوعمليةعلمية:فكريةحضارةويقدمقدمالإسلام

بدورهيشادوأن،الحضاريالوجودمنحقهيعطىأنالوفاءصدق

.(؟1)"ابشرياومنهاخاإنسانيا،واتجافاعالمياتيارا

فيالاتجاههذاظهورهوفمانومرادشيملماريآنوترد

الغربيةالنفسفيمتأصلنفسيعاملإلىالمعاصرالغربىالفكر

علىالمستشرقونساعدعاملوهو.الإسلاممنالخوفوهوألا

فيالأخالثيالوازعوغيابموضوعيتهمعدمخصمنإذكائه

خوفأنأحيائالييبدولكم11:شيملماريآنتقول.كتاباتهم

تنسلمالتي،بذاكرتهمعالفامازالالتركيالزحفمنالأوربيين

كأن،م1683وم1529عاميفييناأبوابأماممرتينالتركوقوف

النلسمنكثيرسلوكيصبغفتراهنارهتخبلمالدفينالخوفذلك

يأمثلأيعرفلامثقفينامنقليلغيرعدذاإن...التركدينإزاء

بالروائغالزاخرةالإسلا!يةوالآدابالفنونكنوزعنشيء

يرفعالإسلامأنيقيئايعرفالمسيحيينمنمنثم...والنفائس

نفسهوفمانويعطي.(12)11000الدرجاتأعلىإلىوأمهجكيسى

يتصورونمماالخوفذلكإلىيدفعهم"ا:قائلأالنفسيالتعليل

بالحربيعتبرونهمماوالخوفمتزمتونمتطرفونأصوليونأنهم
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الم!هملمينديناميكيةأنوالحقالإسك.سيفبطشومن...المقدسة

يشمنىلاالسلميالئعايشعلىومقدرتهمحركتهمأوالمعاصرين

بعظمتعهالعالميالدينذلك،الإسلامتفهمدونومعرفتهمالمسهما

.(13)ا"والعقليةوالفكريةالروحية

مسؤولالمعاصرالاستشراقإننقولكلههذاعلىوتعليقا

الإسلام.عنتكونتالتيالصورةهذهعنأخالثيةمسؤولية

الأخالثيةالاستجابةضرورةفىتنحصرالأخلاكيةومسئوليته

عدمفىلماوذلك،هيكماوتبليغهائوصللهاوضرورةللحقيقة

وبكلبكاملهاالاستشراقيةللحركةأخلاخيسقوطمنالاستجابة

الاسئشراقاستجابةعدمعلىالمئرتبةالأخالثيةالآئارإنتاريخها.

عنهاينتجيزالولاعنهانتجوحضارتهالإسالمحولللحقيقة

واستمرارالإسلاهية،والشعوبالغرببينللعالقةالمستمرالإفساد

مسؤوليةعليهتقعفالاستشراق.العلاقةهذهفىوالتحديالصراع

بينالتعايشوتحقيق،والشرقالغرببينالصراعحدةتخفيف

الإحساسخرومنإلاهذايتمولن،والشرقيةالغربيةالمجتمعات

يقدمهاالتيالصورةتصحيحوضرورةالأخال!ية،بالمسؤولية

للإسلامالغربيالعداءيتوقفحتىالإسلا!يالعالمعنالاستشراق

بماوالإنصافوالعدلالحقبعينالشرقالغربويرى،والمسلمين

التىالنفسيةالعواملمنوتخليصهابينهماالعالقةتطبيعإلىيؤدي

-355-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأنخاصةالمتعاليين،الطرفينبينا!فةسوءتبريربهاتم

الغرببينيجمعماالمشتركةوالمصالحالفكريةالصلاتمنهناك

الاستشراقنواياحسنتلووذلكبينهما،يفرقممالمكتزوالشرق

الواضحةالرؤيةمنمنعتهالتىالأخالثيةنقائصهمنوتخلص

والمسلمين.للإهم!لاموالصادقة

:11استك:رابغا

والحضارةالإسلامفضلنكرانحدعندقارش!تسالايتوقفلم

فىصورتهماتشويهإلىوسعيهوحضارتهالغربعلىالإسلإمية

علىالتعرفعنالغربيناسم!نإلاإبعادفيإمعائاالغربيذهن

حدإلىلائستشراقالأخلاقىالسقوطوصللقدبل،..الحقيقة

مصادرإلىإماالعقلهذامنجزاتونسبة،المسلمالعقلاستلاب

المنجزاتهذهسرقةاو،اليونانيالمصدرملرقديمةغربية

التأريخفىالمعروفومن.حديثةغربيةمصادرإلىونسبتها

التاريخهذافيالإسلاميةالمرحلةتجاهلالغرلافىالعلملمسيرة

.،الحديثةالأوروبيةالمرحلةإلىاليونانيةالمرحلةمنمباشرةوالقفز

بحضاراتفضلولاخالصئاغربياأوروبئاالعلمتاريخيبدوجتى

هذايمفحيثحثيثأ،أوقديمأعليهأخرىلشعوبأواخرى

القديمةالشرقيةالحضارةفضلإنكارإلئالتجاهل

الئقافةعلى
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دوبىهاوتجاهلالإسلاميةالحضارةفضلإنكارثم،اليونانية

ثم،العلوموتطويرعليهاوالحفاظاليونانيةالتقافةنقلفىالعظيم

النهض!عصرإبانالغربيالعلمعلىالإسلاميالعلمتأثيرتجاهل

منودعامةالغربفيالعلميالتقدمركائزمنكركيزةالأوروبية

الأساسية.دعاماته

أخلاقيةغيروسائلإلىالاستشراقبواسطةالغربلجأوقد

المنجزاستلابمؤداهاالغربإلىالإسلاميةالعلميةالثقافةنقلفي

ومنهجيتهالإسلا!يةأصولهعلىوالتعتيمالإسلامىالعلمى

يعتبرفيماالغربيالمنجزصورةفىالغربإلىوتقديمهالإسلامية

تضليلعمليةواكبرالبشريةتاريخفيعلمياحتيالعمليةأكبر

.العلومتاريخفيوتشويه

منمرتالتيالفكريةالعمليةإلىعريبيياسينمحمدويشير

مرحلةعنيتحدثحيثالمسلمالعقلاستلابعمليةخلثها

فيالعربىالتاريخىللعقلوتبنيهالإسالمي،للعلمالغرباستيعاب

إلىوالاستيعابالتبنيمرحلةمنالغربانتقالثم،الوسيطالعصر

العربيالتاريخىالعقلالغربتملكلقد.والاستلابالتمثيلمرحلة

منتمللهتخ!العربيةالإسلاميةللأعمالاللاكينيةالترجمةطريقعن

العقلوهو،قرون!خمسةعنتزيدلمدةمعهالصراعخرو
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ذلكمنوللتحقق.الأوروبيةالجامعاتعليهاعتمدتالذيالمكتوب

العصرمؤلفاتخصمنالعقلهذافهملمحاولةالرجوعيمكن

اصحابهاوأسماءالعربيةالكتبأسماءفيهاتذكر.التيالوسيط

تمتلهكماالفهملهذاالإحصاءيشبهماعريبىوبعطيونصوصها.

نظريةأخذالذيوكانطسيناابنعنالفهمنظريةأخذحينديكارت

الفكرصورةحددتااللتانالنظريتانوهماالغزالىعندالعقل

التحليلفيوالتركيبوالتحليلوالتركيبالدمجخلكلمنالأوروبي

لنموذجتقديمهفيعريبياعتمدوقد.(14)التركيبفيوالتحليل

العلميةالنظرياتمطابقةعلىالعربيالتاريجيالعقلتغريب

طورهاالتىالنظرياتعلىعليهاالمترتبةوالنتائجالإسلامية

تتبيتعمليةإلىإشارةفيالعربيةالنظرياتعلىاعتماذاالغرب

إلىالحديثالأوروبيالفكرفيديكارتمنالعربيينوالفهمالعقل

العربىللعقلالتتبتيةالعمليةهذهأنويلاحظالمعاصر.الفكر

فلاسفةكبارفيهاواشتركالغربيةالعقليةالنظريةجلاستوعبت

بديكارثبدايةالحديثالعصرفيالعقليلتراثهالمكونينالغرب

ورسلوفتجنشتينونيوتنوهيجلوهيومبلايبنتزومروراوكانط

وهيدجر.

التاريضىالعقلمعالغربىالصراعأنإلىعريبيويشير

هذاترجمةعمليةتمامبعدوتغريبهوفهمهتبنيهمنذاستمرالعربي
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الثانيالقرنينفىالأوروبيةواللغاتوالعبريةاللاتينيةإلىالعقل

تغريببدايةشهدعشرالسابعالقرنوأن.عشروالثاكعشر

لبدايطةممثلأديكارتويعتبر.واستيعابهالعربيالتاريخيالعقل

تغطيةمنهاالقصدكانعمليةوهى.والنطبيعالتغريبمرحلة

المسلمين،للمفكرينالمتعارضةالأفكاربينبالدمجالاحتواءعملية

فىديكارتفعلكماالمسلمينالنظرياتأصحاباسماءذكروبعدم

وإبداعهصنعهمنوكأنهاتبدولكي""الكوجيتولنظريةتطويره

بردالتغريبئطبيعيتموكذلك،المسلمينمؤلسميهاإلىردهادون

النظريةمضادرتأصيلدونغربيةشخصياتإلىالنظريات

لإخفلمكاالتركيبفيوالإمعان،المصطلحاتبعضواستبدالعندهم

بدلأالعربيةلثفكارالمتبنينإلىالنقدوئوجيه،النظرياتاصول

تغريبتطبيعلتحقيقالعربالعظرياتأصحابإلىتوجيههمن

النظريا!وإكمالالتركيبفيالتوسعومنهامغا،والعقلالفهم

عنوالتطبيع،آخرينمسلمينم!كرينعندمنأخرىبجوانب

ومنه،غربيةعلميةشخصياتمعمصطنع.صراعاختلاقطريق

ورد،المسمياتتغييروأيضئاوالتميز،الاختلافمحاولةأيخئا

واضعيأنهمعلىعندهموالوقوفغربيينفلاسفةإلىالنظريات

التخريبويعتمد.الأصليةمصادرهاإلىردهادونالنظرياتهذه

القديماليونانىالفكريربطكجسرديكارتعلىالمعاصر
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العربىالفكرإلىالرجوعبدونوالمعاصرالحديثوالأوروبي

.(؟5)إليهالاشارةأوالإسالمي

التطبيعيةالعملياتهذهفيالمدققالفاحصعلىيخفىولا

تحقيقمؤداهاأخال!يةغيروسائلمنعليهتنطويماالتغريبية

منجزاتهموتجاهل،أصحابهفضلوإنكار،العربيالفكراستلاب

إلىتشيرفهي.غربيةفكريةشخصياتإلىونسبتهاوسرقتها،

وغياب،العلميةللموضوغيةقاتلوغيابالعلملتاريخعظيمةخيانة

وسلب،العلميةللأمانةوانتهاك،العلميوالبحثالعلمأخالثيات

المعرفةلطبيعةوتغييروتحايلوخداع،الفكريالشعوبلتراث

أنللفكرالاستلالجيةالعمليةهذهفيالمؤسفولعلانتقالها.ولسبل

العصروحتىديكارتمنذالغربمفكريأعظمهممرتكبيها

قاموالفكرالعلملاريخفيبأكملهغربئاعصزاأنيعنىبمأالحالى

العلميةالمسلمينلمنجزاتوالواضحالصريحالنهبمناساسعلى

عشر.السابعالقرنمنذالغربيمفكريمننخبةيدوعلى

العربىالعقلتغريبعمليةفيالاستشراقومسؤولية

الفكريةالوسائلأهممنوالئنصيرفالاستشراقمباشرةمسؤولية

فالاستشراق.الأوروبيالفكرفىالعربيالتاريخىالعقلبتغريب

الالكينية"إلىالعربيالعقللمنجزالاترجمةكحركةالبدايةفيعمل
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المنجهزات،هذهواستوعبتبنىالذيوهو،الأوروبيةواللغات

عريبىويلخص،العربىالعقلتغريبتطبيعفيساهموكذلك

كتبإن"ا:قولهفيوالاستلابوالتمتيلوالتبنيالاستيعابعملية

والتنبيهاتوالإشاراتالضلالمنوالمنقذالتهافتوتهافتالتهافت

العقللحقيقةمجملةصورةواقعهافىتمط!الشرقيةوالمباحث

العصرمعرفةعنناهيك،الوسيطالعصرفىالعربيالتاريخي

الإشارةتجدرومما.والحديثالقرآنعلومأيالعقيدةبعلومالوسيط

بئخصصهاتتميزالعصرهذامنذبداتالأوروبيةالجامعاتأنإليه

جامعةأولاهتمتحيثالعربيالتاريخىالعقلوتمعراستيعابفي

بالعلمالبد)يةمنذ-اسكفوردجامعةبهاونعني-إنجلتر.افي

الهيثم-بنللحسنالمناظرعلمكتابمنمتخذةالعربىالتجريبي

العلملدراسةوالأنموذجالأعلىالملر-فيتلوترجمهالذي

يتضحهناومنبعد.فيماكمبردججامعةفعلتهماوهذاالتجريبى،

هذا.يومناحثىالتجريبيبالاتجاهالإنجليزيةالمدرسةتميزسبلا

العربيةالفلسفيةبالكتبباريسجامعةاهتمتفقدفرنسافيأما

ودراستهالعربيبالطبالإيطاليةالجامعاتتميزتوقدودراستها.

.ألمانياأما-ساليرنوفيمبكرةفترةمنذالكتبهذهترجمةبسبب

ظهورفيسبئاكانمماوالتصوفبالفلسفةالأخرىهياهتمتفقد

أساسيةمراكزخمسة!هورومع"...والمئاليةالنقديةالفلسفات
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البابوكبىوالبلاطوصقليةونابولىواكسفوردطليطلةوهيللترجمة

جامعاتفيالعربيةاللغةتعلمإدخالومعوالقسطنطينيةبروما

المراكزهذهجهودانتهتوسلمنكاوبولونياواكسفوردباريس

عصرفيالعربيالتاريخىالعدلواسثلابتمعرإلىوالجامعات

العصرمنالأوروبيةللحضارةالنقلةفيالسببوهيالنهضة

.(16)الحديثالعصرإلىالوسيط

إلىالشرقمنانتقلالمكتوبالعربيالعقلانعريبيويعقب

ثمالغربيةللمركزيةالمصاحبةالزمانأوهامويحكم"ا.الغرب

واستلابوتملرواستيعالاتبنىصورةفىالعقلهذافعلتوظيف

المعاصرالغرببدأحينمامداهالأمربلغبلفاغتراب،وتغريب

العربيبينقطيعةبإحداثوالتغريبالتغييبهذاتوظيففى

هذاقوانينوكأنوتطبيعفاتاريخيةحركةتقنينفيوإنسانيته

(17)"االطبيعةقوانينمنجزءالإنسان

الاستشراقازمةتزدادالعربيللفكرالاستلابوبهذا

الفكربينالقطيعةإحداثفيالاستشراقتسببفقدحدة.الأخالثية

الأولىمرتي!الاستشراقأخطأوقد.العربيةوأصولهالأوروبى

والثانية،يونانيةأصولإلىوردهالعربيالفكرأصالةأنكرحين

الحديثة"الغرلانهضةأساسهعلىوبنىالعربيالفكراستلبحين
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منالفضل!هذاوإنكاربلالعربيرك!لابفضلالاعترأفدون

والتغريبوالاستلابوالتمثو،والاستيعاب،التبنيعمليةخلكل

يجميعحينالملاأخالقىسلوكهفيالاستشراقويتمادى.والاغتراب

وهيأالشرقاستعمارإلىدعا"حيثوالاستعمارالاستلاببين

إلىلولأدموندمنبدايةالعربيينوالعقلالأرضلاستعمارالمناخ

منالغرلاتمكنوالاستشراقالتنصيروبفعل.رودنسنمكسيم

صورةفيظهرتالتىالتغريبتطبيعحركةدورانتثبيت

.(18)ا"مغاالعربيينوالعقللالوضالاستعمار

مرتينالمسلمينالعربمعأخلاقياالاستشراقأخطألقد

واستيعابهاتبنيهابعدالعربيالعقلمنجزاتاستلبحينالأولى

الوسيطالعصرفىالعربيةالعقليةالجهودانتحلوحينوتمللها

تم.والسلبالنهبأعمالمنعملشكبلاوهو.لنفسهوادعاها

بعضهاإلىإشرناالئيالفكركماالاحتيالوسائلمنعدةبتطبيق

والخطأ.البحثهذامنآخرمكانفىتفصيلأإليهاوسنشير

المسلمينالعربحقفيالاستشراقارتكبهالذيالثانىالأخالثي

تفريغالأخيرةالقرونفيحاولوعقلهمفكرهماستلاببعدانه

مكانهاالغربيةالمفاهيموإحصوهضامينهفكرهمنالعربيالعقل

للفكروإخضاعه،الإسلامىالعربيالفكربتغريبيعرفلهيما

معطياتالغربىالفكراستلبانبعدوهكذا.الماديةوقيمهالغربى

-363-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نهضتهفيوشمببتفكرهفيانئحالهابعدوأدخلهاالعربيالعقل

العربىالعقلعلىالتقافيةهيمنتهليفرضعادالحديثةالعلمية

للعقلبإخضاعهوتغريبهالأساسيةمفاهيمهمنبمتفريغهالحديث

الغربويناقضوالإلحاد.الماديةفيوإغراقهفسادهبعدالغربي

العربىالعقلعلى،لإلحاديالماديالغربىالفكريفرضحيننفسه

الدينيةالرؤيةللاستشرأقالتنصيرىالجناحيفرضوحينالحدينا

تبررفالغايةالتناقصهذافىغرابةولا.المسلمينعلىالنصرانية

العربيإخراجعلىوالتنصيرالاسئشراقاتفقفقد.التناقضهذا

أوتنصيرهفيالنجاحعنالنظربصرفودينهفكرهمنالمسلم

أنزولمرلقلألمودينئا.عقلئاثفريغهفالهثف.ذلكفىالفشل

إخراجعندهالتنصيرهثفوأصبحالنصرانيةيستحقلاالمسلم

الاستشراقهدفنفسوهودينيا،لاليصبحدينهمنالمسلم

الدين.هجربعدالغربفيالسائدالعلمانى
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الثالثالفصل

الأخلأ!لةغلرساتالمماو

:الحقلأ*له3"اص""الا:أولأ

مى:

الاستشراقزلاتإحدىتعدالعلميةالخيانةأنفيشكلا

ننفىسابقمكانفىجعلتناأخلاقيةزلةوهي.الكبرىالأخالعية

بأنهالاستشراقتعريفقضيةونحسمالاستشراقعنالعلمصفة

قديغاالأيديولوجياتكلمل!ومثلها،أيبيولوجيةفكريةحركة

فهيحسائا.الأخلا!يةللقيمتعملولاوزئا،لثخلاقتقيملاوحديتا

شتىتمارسالمذهبيةوغاياتهاالأيديولوجيةاهدافهاتحقيقسبيلفي

دونالأخالثيةغيرالوسائلكلوتستخدمالأخالثي،السقوطألوأن

هوالنهائيالهدفانطالمابالندمشعورأوبالحرجإحساس

والأيديولوجية.للمذهبالانتصار

متعددةخيانةالاستشراقارتكبهاالتيالعلميةوالخيانة

العلمية،المعرفةاستخدامسوءالجوانبهذهوأبرزالجوانطا.

تؤظيفهامتلعلميةغيرأهدافتحقيقفيالمعرفةهذهواسثغلكل

علىالهيمنةتحقيقفيواستخدامهاوالتنصير،الاستعمارلخدمة
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الهيمنةخاصةالمجالاتكلفىوالإسلاميةالشرقيةالشعوب

يستخدمهحينالعلمإلىيسيءالاستشراقأنوالحقيقة.الثقافية

والتنصيريةالاستعماريةالاستشراقأعمالوراءهتختفىكستار

أنبالاستشراقالأولىوكان.الغربيةالمصالحتحقيقإلىوالساعية

وغاياتهالعلموبهدف،للعلمالحقةبالطبيعةيؤمنوأن،العلميحترم

للبحث،التجردعنعجزحينالاستشراقشوههاالتيالنبيلة

والحقيقة.للبحثوالاخلاصالحقيقةوخدمة

منذالاستشراقفيهاوقعالتىالعلميةالخياناتأهممنولعل

مزيفةمعلوماتوإحل!للإرر،الدينيةالحقائققلبالبداية

العلميةالخيانةمنوهي.ومجتمعهوحضارتهالإسلا!عنومحرفة

فيوتقديمهاوصفهاإلىالعلميسعىالتيالحقيقةتجافىلأنها

أو،تحريفأو،تغييرأولهاتبديلدونعليهاتوجدالتيالصورة

تأصيلخرومنعليهاالبرهنةيمكنالعلميةالخيانةوهذه.تزييف

المفهومومقابلة،الإسلاميةبالمعرفةومقابلتهاالاستشراقيةالمعرفة

الإسلاميةالمصادرإلىوالعودة،الإسلاميبالمفهومالاستشراقى

طريقعنالاستشراقفيهاوقعالتيالمخالفاتعلىللتعرف

يمكنكما.الاسلاميةللنصوصالتاويلوسوءوالتحويرالتحريف

الأعمالمقارنةخائلمنالعلميةالخيانةهذهعلىالبرهنة

الفهمفيالتناقضوجوهواستخراج،البعضببعضهاالاستشراقية
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الذاتي،أوالداخليالاستشراقيالنقدعلىوالاعتماد،الاستشراقي

بعضوتصحيح،البعضبعضهمالمستشرقيننقدبهونقصد

وغثرالمقصودةالمستشرقينلأخطاءالمعتدلينالمستشرقين

الأجياللأعمالمنهمالمتأخرةالأجيالوتصحيح،المقصودة

فىتعبرلاوالتىالداخليالنقدوسائلمنذلكوغير،السابقة

تشير،ولكنهاككلالاستشراقيةالحركةداخلثقةازمةعن"الحقيقة

الاستشراقيةالمعرفةفىالخطأوقوعبإمكانيةداخلىاعترافإلى

لهوىالعلميةالمادةإخضاعطريقوعناحيائا،الجهلطريقعن

طريقعنوأيضئاأحيائا،ومذهبيتهالفكريةوخلفيئهالمستشرق

الخطأعنفضلأللنصخاطئةرؤيةعلىالمعتمدالخطأالتفسير

التىالأموروهيوتزييفها،المعرفةتحريفطريقعنالمقصود

.الاستشراقفيهامهر

بمعنىالموضوعيةعلىالخروجالعلميةالخيانةأشكالومن

تركوعدمفيه،عمابالإفصاحالمدروسللموضوعالسماحعدم

بطبيعتهاإليهاتؤديالتيالنتائجإلىبنفسهاتؤديالعلميةالمادة

طبيعةفيتغييربمثابةهذاويعد.الباحثمنالتدخلوبدون

إماومسيرتهطبيعتهفيالتدخلخرومنالمدروسالموضوع

تتناسبلاافتراضاتوضعاو،عليهمعينةنظريةأورؤيةبفرض

نتائجإفرازإلىبهتؤدكماالتيالصيغةفيتشكيلهأو،طبيعتهمع
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عدموتبلغ.للدراسةالخاضعةالحقاثقتفسيرفيالتعسفأو،قسرية

ثمأولأالنتيجةالمستشرقيحددحينحدودهااقصىالموضوعية

أبوالأستاذعبروقد.قسريةوسائلخصمنثانياإثطاتهاحاول

11:بقولهالاستشراقيةالدراساتفيالحقيقةهذهعنالندويالحسن

فىويقررونغايةلهميعينونأنهمالمستشرقينمنكثيردأبومن

معلوماتبجمع.لهايقومونثم،طريقبكلالغايةتلكتحقيقأنفسهم

سواء،بالموضوععالقةأيلهاليس-ويابسرطبكلمن-

والقصص،الروايةأو،والشعرالأدبأو،والتاريخالديانةكتبمن

لها،قيمةلاتافهةالموادهذهكانتوإن،والفكاهةالمجوناو

لهايكونلانظريةعليهاويبنون،جرأةبكلالتمويهبعدويقدمونها

.(1)ااوأذهانهمنفوسهمفىإلاوجود

دراسةفىالتركيزالموضوعيةعلىالخروجأشكالومن

وهجر،والسلبياتالضعفمواطنعنالبحثعلىالموضوع

ثم،المدروسالإسلاميالمجلىفىوالإيجابياتالقوةمواطن

لادينيةاوسياسيةاهدافلتحقيقهذهالضعفمواطناستغول

الفعلهذاالندويالحسنأبوالأستاذصوروقد.بالعلملهاعالثة

منكبيرةطائفةإن11:قالحينتصويراحسنالاستشراقى

الشريعةفيالضعفمواطنعنالبحثدابهاكان،المستشرقين

غايةلأجلوإبرازها،الاسلاميوالتاريخوالحضارةالإسالمية،
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مدينةفييرىلامنشأنذلكفيشأنهمفكان،دينيةأوسياسية

.(2)"ومستنقعاتومراحيضمزابلإلاونظافةونظامبهجةذالا

علىومساعيهمجهودهميركزونالمستشرقينمنكتيزافنرى

حتى،ومدنيتهومجتمعهالإسلا3تاريخفيالضعفمواطنتعريف

إنهم،مضخمةمروعةصورةفيوتمثيلها،وشريعتهديانتهفي

حتىللقراءكذلكويعرضونهاالمجهرطريقعنإليهاينظرون

بابمنيعد-هذاانفيشكولابحزاوالنقطةجبلأ،الذرةيروا

صورتهغيرفىيصورحيثالمثروسللموضوعالعلميةالخيانة

للقلرئمنهيظهرفلامحاسنهوتخفى،عيوبهتضخمحين،الحقيقية

سلبي.هوماإلا

المدروسالموضوعأحتقارالعلميةالخيانةوجوهمنولعل

الإسلاممعالاستشراقيةالحركةشأنوهذا.شأنهمنوالتقليل

منطلقمنكموضوعيدرسفالإسلاح.الإسلاميةوالمجتمعات

تحددالمواصفاتهذهومثر.لأهلهوالاحتقاروالحقدالكراهية

بحثهمسيرةعلىوتطغىمقدضا،نتائجهلهوتحددبلالدارسوجهة

وبعض.العلميةغيرالنئائجهذهإلىتلقائياتؤديبحيث

الاعترافوعدم،للدينالعاماحتقارههذاعلىيزيدالمستشرقين

علمانيمنطلقمنالدينفيدرسون،الإنسانيةالحياةفيبضرورته

مامسبقالهميحددالإلحاديالعلمانيالموقفوهذا.خالصإلحادي
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العلميالبحث!بيعةمعتتفقلانتائجمنإليهالوصوليودون

فيالوضعبهذاالأديانبينمنالإسلامينفردويكاد.الموضوعي

بالغريزةإشبهاصبحتالإسلامفكراهية.الاستشراقيةالذهنية

تجاهالغربيةالنفسأصابنفسىمرضعنوتعبرالموروثة

موقف":أسدمحمدالمسلمالسابقالمستشرقيقول.الإسلام

ا!ئرفىيقومالجذورعميقكرهموقفالإلسلامتجاهالأوربي

ولكنه،فحسبعقلئاليسالكرهوهذاالشديد،التعصبصدورعلى

تجاهيحتفظلاالأوربيإن...قويةعاطفيةبصبغةايضئايصطبغ

إلىيتجهحالغابلالتفكير،علىمبني،متزنعقلىبموقفالإسلام

إنحتى.بالشمربالعاطفىالميلويأخذ،التوازنيختلالإسلام

فىالعلمىغيرالتخربفريسةأنفسهممنجعلواالمستشرقينابرز

لوكماالأكثرعلىبحوئهمجميعفيويظهرالإسلامعنكتاباتهم

البحثفيبحثموضوعأنهعلىيعالجأنيمكنلاالإسلامأن

":أيضئايقولثم.(3)ااقضاتهأماميقفمتهمانهعلىبل،العلمي

وفيما...الأوروبىالتفكيرمنأساسياجزغاالإسلاماحتقارأصبح

تخربشكلفىيتسللأخذالتقليديالاحتقارفإنبالإسلاميتعلق

الإسالمتجاهالوضعهذاويمعر.(4)ااالعلميةبحوثهمإلىمعقولغير

البحثفيالحيادضرورةتتطلبالتىالعلميةوللمنهجيةللعلمخيانة

الموضوعمعالتعاطفعلىالباحثقدرهعدمحالةفيالعلي
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موقف1ومن،والمقدرلهالمحبموقفمنمعهوالتعامل،المدروس

طبيعيةنتائجإلىالوصولمنالباحثيمكنمتوازنوعاطفيعقلى

وينفرد.المدروسالموضوععلىخارجيةعواملبأيةالتأثردون

للدراسةكموضوعالعاطفىوغيرالعقليغيرالوضعبهذاالإسلام

فيهنجحالذيالوقتفيالمسئشرقينغالبيةعندوالبحث

الأديانعنوموضوعيةجيدةكتاباتإصدارفىالمستشرقون

والهندوسيةكالبوذيةالأقصىالشرقدياناتخاصة،الأخرى

حينحمداننذيركلماتتصدقوهناوغيرها.والكونفوشيوسية

الاستشراقإن":الإسالحمنموقفهبمراجعةالاستشراقيطالب

الصحيحةبالصورةيصفهأنإلىالإسلامبىالفكرمنيحتاجخاصة

ثناءإلىبعدهامنالإسلاحيحتاجلاالتيالزيوفأوالحقائقضمن

مخلصمنهماكلأانزعمنامهما،غربىمديحإلىولامستشرق

أنهوهنا،نفسهيطرحالذيفإنحالكلوعلىوتتائه.مديحهفى

تشويهأما.بالأخلاقيليقلاكمابالفكريليقلاالحقيقةتشويه

مماعموفا،المستشرقينفعلمنكانفقدرك!لاحيثمنالحقيقة

الفكريةالأخلاقيةتشويهحيثمنواماعام،إسلامينفورإلىأدى

بصورةيبرزولكنهأيضئا،نيقرئ!تسمللاتجافاكانفقدوالعامة

إلىبناحاجةولا.والاستعماريينالسياسيينالمستشرقينفىخاصة

تشويهإلىعموفاالاستشراقيالفكرانحرافإن:القولتأكيد
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"...والحديثةوالمتوسطةالقديمةلإصداراتهمصالقةصورةالحقيقة

المستشرقينمطبوعاتيؤسسالذيالفكريالانحرافولكن

بصماتيفرضأحيائا،الاستعماريةأعمالهمويواكبالسياسيين

أيخئا)5(.والإنسانيةبلوالأخلافية،العلميةالخيانةمنقائمة

لف:*001اص"!رالا:ثا.ليا

الاسلاحعنودراساتهبحوثهفيالاستشراقينفرديكاد

ظاهرةوهبىالاافكرتاريخفينوعهامنفريدةبظاهرة

يأمنأكئروتبتالاستشراقفيهابرعصناعةوهي.التحريف

مجالفيالاستشراقيةللدراساتاللاأخالقيةالقاعدةآخرشيء

بهاعنىالتيالشرقيةوالتقافاتالأديانكلبينمنالإسلام

دينئاارتباطهالإسالمتحريفأسباباهممنأنونعتقد.الاستشراق

لهمانسخهومدعيالهماناقذاديئاوكونه،والنصرانيةباليهودية

الموقفوهذاوأكلمها.الأديانخاتمبصفتهمكانهماوحلوله

السببولنفس.والنصرانيةاليهوديةمنآخردينيقفهلمالإسلامي

يدعلىالاسلاملهتعرضلماتعرضآخردينيوجدلا

ظهروهمنذوتشويهتدميرومحاولاتونقدهجوممنالمستشرقين

يهوديةغربيةكوسيلةالتحريفيطهروهنا.الحالييومناإلى

صناعةالتحريفهذاأنونظن.الإسلامبىالدينلتشويهنصرانية
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ضدوالنصرانيةاليهوديةعنللدفاعخصيصئاطورتاستشر)قية

أووتقويضههدمهأجلمنالإسلاحعلىوللهجوم،الإسلاميالنقد

لمواجههةمقصوداستشراقىسلاحوهو.الأقلعلىئشويهه

فىتاريخياالاستشراقيةالأسلحةأقدمأنهيلاحظكماالإسلاحم.

الموجهالقرآنيالنقدمعيتزامنأويتواكبفهوالإسلاممواجهة

وعقائدهمالمنزلةكتبهمتحريففيبوقوعهموالنصارىاليهودإلى

للدينممثلأنفسهالإسلاحواعتباربلالتوحيديةالأصولذات

المنزلالإلهيالكتابالكريمالقرآنواعتبار،الصحيحالتوحيدي

لليهوديةتصحيحهوفالإسلام.التحريفيدإليهتمتدلمالذي

للتوراةالمصححهوالكريموالقرآن،المحرفتينوالنصرانية

المحرفين.والإنجيل

كثيرةوالإنجيلالتوراةتحريفعلىالدالةالقرآنيةوالآيات

وقوله(13")المائدةمواضعهعنالكلميحرفون":تعالىقولهمنها

وقوله.(14")المائدةمواضعهبعدمنالكلميحرفون11:تعالى

منلتحسبوهبالكتابألسنتهميلوونلفريقامنهمولن":تعالى

عندمنهووماالثهعندمنهوويقولونالكتابمنهووماالكتاب

ويقول.(78عمران")أليعلمونوهمالكذباللهعلىويقولونالله

يقولونئمبأيديهمالكتابيكتبونللذينفويل"أيضتاالكريمالقرآن

أيديهمكتبتممالهمفويلقليلا.تغئابهليشتروااللهعندمنهذا
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":تعالىقولهذلكومن.(79عمران")آليكسبونممالهموويل

ثماللهكلاميسمعونمنهمفريقكانوقدلكميؤمنواأنأفتطمعون

القرآنويشير.(75")البقرةيعلمونوهمعقلوهمابعد.منيحرفونه

فلتواقل":تعالىقولهفىالأصليةالتوراةنصضياعإلىالكريم

منالكذباللهعلىافترىفمن.صادقينكنتنمإنفاتلوهابالمتوراة

علىويؤكد.(94عمران")آلالظالمونهمفأولئلاهذلكبعد

فيهفاختلفالكتابموسىآتيناولقد":التوراةحولالاختلاف

مريب"منهشكلفيوإنهمبينهملقضيربكمنسبقتكلمةولولا

الذيالتبديلإلىأيضئاالكريمالقرآنويشير.(511هود)سورة

لهم"قيلالذكماغيرقولأظلمواالذينفبدلا":والإنجيلبالتوراةوقع

الذينعلىإثمهفإنماسمعهمابعدبدلهفمن":وكذلك(59)البقرة

.(181")البقرةعليمسميعه!لاإنيبثلونه.

والإنجلبالتوراةالواقعوالتبث!يلالتحريفهذامفابلوفي

منلهوتعالىسبحانهاللهبحفظعنهماالكريمالقرآنيمتاز

ويؤكد..!لحافظونلهوإنالذكرنزلنانحنإنا":والتبديلالئحريف

عندمنكانولوالقرآنيتدبرونأفلا11:تعالىبقولهذلكعلى

عدم.مقابلوفي.(82"ا)النساءكتيرااختلا!افيهلوجدوا)دثهغير

الإس!م:كمالإلىالكريمالقرآنيشيروالنصرانية-اليهوديةكمال

القرآنإنبل"ديناالإسلاملكمورضيتثينكملكمأكملت"اليوم
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يا"ةالكتابمنالكتابأهلأخفاهمماالكثيرليظهرنزلالكريم

منتخفونكنتممماكئيزالكميبينرسولناجاءكمقدالكتاباهل

.(15)المائدة"كئيرعنويعغوالكتاب

والنصرانيةلليهوديةالشاملالقرآنىالنقدهذاوأمام

المستشرقونيجدلموالإنجيلالتوراةفىوقعالذيوالتحريف

نفسسوىالمقدسةوكتبهماوالنصرانيةاليهوديةعنللدفاعوسيلة

نناقشأنوقبل.بالتحريفالمنزلوكتابهالإسلاماتهاموهوالسلاح

فيالاستشراقتفوقأنإلىنشيروأنبدلاالاستشراقيةالفريةهذه

خصاليهوديةمارستهنصرانييهوديفنالتحريفصناعة

استمرتكما،السلامعليهعيسىدعوةظهورقبلالطويلتاريخها

هىتحريفهاتمأنإلىالسلاععليهعيسىدعوةمعتمارسه

لليهودية.الناقدالتوحيديخطهاعنبهاوالانحرافالأخرى

اليهودفيهااشتركفقدتعقيذا.أكتزعمليةالنصرانيةوتحريف

كما،بولسرأسهموعلى،السلامعليهعيسىدعوةفيالداخلين

مارستهاثم،المختلفةالنصرانيةوالفرقالمذاهبفيهااشتركت

وقد.النصرانيالتاريخعبرمفتوحةعمليةوظلتالكنسيةالمجامع

اليهوديةفيالصحيحالتوحيدمعالمضياعالفنهذاعننتج

التوراةمعالموضياعالتوحيد،خطعنوانحرافهماوالنصرانية

،التوراةمنمختلفةنسخعدةوظهور،الصحيحوالإنجيلالصحيحة
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وحكممنها،أربعةعلىالكنيسةرأياستقرأناجيلعدةوتطور

القانونية.بعدمالأناجيلبقيةعلى

"تعرضالغربفيالمقثسا"الكتابنقد"علمأتبتوقذ

منمتواصلةلعملياتوالجثيدالقديمبعهديه11المقدسالكتاب

وقد.والمعنياللفظفيوالزيادةبالحنفوالتغييروالتبديلالتحريف

الأنبياءوكتبللتوراةالإنسانيةالمصادرتحديدمنالعلمهذاتمكن

الطرقأيضاوحددالجديد.العهدكتبوبقيةولثناجيلوالحكمة

أنفيشكولا.والتبديلالتحريفإحداثفياتبعتالتيوالوسائل

الإسلاصيالعلميبالتراثتأتزتقد"المقدسالكتابنقد"مدرسة

حولالقرآنيةالإسالميةالفكرةوأثبتت،والأناجيلالتوراةنقدفى

(6).لكتبهموالنصارىاليهودتحريف

اليهوديةالخبرةهذهمنالاستفادةالمستشرقونحاولوقد

تشويهفيالخبرةهذهواستخدام،التحريففيالطويلةالنصرانية

الذيالأسلولاوبنفس،منزلككتابالكريموالقرآنكدينالإسلام

حرصفقدوكتبهما.والنصرانيةاليهوديةخلالهمنشوهت

الإسلا!يالدينإليالتحريفشبهةتوجيهعليأولاالاستشراق

اليهودالمستشرقونفيدعي.منزلككتابالكريمالقرآنوإلي،ككل

أولليهوديةتحريفكاعندهمفهو.محرفدينالإسلاحأنوالنصارى

-378-http://www.al-maktabeh.com



نصبرانيأويهودكمامستشرقيوجدولامعأ،لكليهماأوالنصرانية

واعتبر،ونصرانيةيهوديةأصولإليالإسلاميالدينوردإلا

تكثروهنا.والنصرانيةاليهوديةعنمحرفةديانةالإسلام

بأنهالإسلاموصفمنهاالتحريفإلىالدالةالاستشراقيةالتشبيهات

علىخارجةفرقةبأنهوصفهومنها،نصرانيةأويهوديةهرطقة

اليهوديةبنتبأنهوصفةأيضاومنها،النصرانيةأواليهودية

باليهوديةالإسلامربطعلياستشراقيإصراروهناك(7)الصغرى

إلىالإسلاحعقائدردخوكمالهما.تحريفأنهعليوالنصرانية

القرآنمنمتفرمخةأجزاءردتمكذلكونصرانيةيهوديةأصول

تشيرللإسلاممسمياتعدةاخترعتوقد.الأصولنفسإلىالكريم

والنصرانيةاللهودلهتحريفعلىالدالالاستشراقيالهوسهذاإلى

فيالشاثعة"المحمدية"تسميةمتلمنهماجديدةديانةو)بتداع

بعضاقترحهاالتى"و"الهاجريةوالنصرانىاليهودكطالاستشراق

.(8)المستشرقين

لليهوديةالاسكتحريفماشبهةتوجيهإلىوبالإضافة

فنممارسةإلىوالنصارىاليهودالمستشرقوناتجهوالنصرانية

اليهوديةتحريفسبقكماذاتهالإسلاميالدينداخلالتحريف

خطأالمستشرقوناعتقدوقدفيهما.الدينرجاليدعلىوالنصرانية

للابسكيحدثأنالممكنمنوالنصرانيةباليهوديةوفعماأن
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وقدفيه.الطويلةبخبرتهمالتحريففنالمستشرقونفمارسوكتابه

تشويههمحاولةفيالاستشراقمارسهاالتيالتحريفماأشك!تعددت

إلىكدينالإسكردوهوذكرناهالذيالأولالشكلمنهاللاشلا3*

عنكدينالإسلامباستقلالميةالاعترافوعدم،والنصرانيةاليهودية

لليهوديةعامتحريفالإسلامبانوالقول،الديانتينهالتن

منوغيرهماوالإنجيلللتوراةتحريفالكريموالقرآنوالنصرانية

.الكتاباهلمصادر

ماإجراءفيالفعليالتدخلعلىالاستشراققدرةلعدمونظزا

والنصرانيةاليهوديةفيحدثكماالإسلامفيتحريفمنيريده

مستفيذاالمتحريفإحداثفيالخاصةوسائلهالاستشراقطورفقد

فمن.التحريففنفىالطويلةالنصرانيةاليهوديةالخبرةمن

تولاهالكريمكتابهانكماوكاملةثابتةالإسلامعقائدأنالمحعروف

ولذا،الكريمرسولهمعلىنزلكماالمسلمونحفظهكمابالحفظالله

القرآنإلىبالتحريفالاستشراقيدتمتدانالمستحيلمناصبح

السنةأهلعقيدةتمعلهاكماالثابتةالإسلامعقائدإلىاوالكريم

معتقذاللتحريفوسائلتطويرإلىالاستشراقفاضطر.والجماعة

عملياتوتتجهطريقها.عنوكتابهالإسلامتحريفإمكانيةفى

نظزابالمعنىالمرتبطةالجوانبإلىلجعمالاستشراقىالتحريف

ومن.الكريمبالقرآنيتعلقفيماخاصةباللفظالتحريفلاستحالة

-.38-http://www.al-maktabeh.com



ح!مهبومفاهيمهالإسلامعقائدتفسيرفىالتدخلذلكفيوسائلهم

أولعقيدتهمالمسلمينبرؤيةالاعتدادوعدم،الاستشراقيةرؤيتهم،

الإسالهميةللعقيدةمحرفافهمافطوروالها.الإسلاميةالمصادربفهم

القرآنتفسيرفيتدخلواكمالها.الإسلامىالفهمعنكثيزايختلف

القرآنترجمةعلىفعكفوا،المعنىناحيةمنتحريفهبهدفالكريم

بدايةالمتعددةالأوروبيةلغاتهمإلىمحرفةترجماتالكريم

ماكلهذه-الترجماتفيأدخلواوقد.اللاتينيةاللغةإليبالترجمة

ذلكأنمعتقدينالكريمالقرآنفىمعناهوتحريفتغييرهيودون

الكريمالقرآنوضععلىيؤتزلمذلكأنمعالتحريفهدفيحقق

بالقارئضازاالترجماتتأثيروكان.العربيةمادئهمنيغيرولم

ذاتهحدفيمقصودهدفوهذامترجضا.الكريمللقرآنالغربي

وتصويرهمنه،وتنفيره،الإسلامعنالغربىالقارئلإبعادوذلك

ذلكعداوفيما.والنصرانيةاليهوديةعنالمحرفالدينصورةفي

نصهعلىأو،الكريمالقرآنطبيعةعلىالترجمات.هذهتؤثرلم

نذكرأنيجبوهناله.الإسلاميوالتفسيرالفهمعلىأو،العربى

تتفقوالتيالكريمالقرآنلتحريفالرخيصةالمحاولاتبعض

الطبعاثفيالاستشراقيتلاعبحينوذلك،الاستشراقواخالقيات

والسور،الآياتبعضمنهيحذفحينالكريمللقرآنيصدرهاالتي

مسمياتيعطىحيناو،والآياتالسورترتيلافييغيرحيناو
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فيهايستبدلمختلفةقراءةيعطيحينأوالمقرآنية،للسورمختلفة

وهي.التحريفلإجراءالرخيصةالوسائلمنذلكغيرأوكلمة

التحريفإجراءفىراغبةمريضةنفسيةعنتعبرلأنهارحيصة

ومفضوخاهكشوفاالإجراءهذاكانومهماممكنةصورةأيةفي

إلىتشيرسادجةتحريفاتلأنهارخيصةوهي.للعيانوظاهزا

فيعامةوالغربيةالاستشراقيةالنفسإرضاءفيالدفينةالرغبة

استحالتهودليلمستحيلأمروهو.الكريمالقرآنتحريفإمكانية

منتحملبماالكريمللقرآنالاستشراقيةالترجماتمئاتتمكنعدم

القرآنطبيعةفيتغييرأيإحداثمنللشبهاتوإثارةتحريفات

إسرائيلياثإنلهالمسلمينفهمفيأو،المسلمينعندونصهالكريم

كتببعضفبىدخلتالتيبالإسرائيلياتتذكرناالاستشراق

علىقرئاعشرأربعةمرورمنالرغمعلىفهي.والتاريخالتفسير

منها،مقصوذاكانالذيوالتحريفالتغييرتحدثلموجودها

علىالاستشراقيحرصالتيالاستشراقيةالإسرائيلياتهذهوكذلك

إليطيصبوماتحقيقفيتجديلنالإسلاميالفكرفىإدخالها

الإسلامى.للدينوتشويهئحريفمنالاستشراق

لتحريفالاستشراقإليهالجاالتيالأخرىالوسائلومن

الإسلامعنالمنحرفةالإسلاميةقر!لاعقائدإبرازالإسلاصيالدين

منالفرقهذهتراثإحياءإلىتهدفالتيالدراساتوتشجيعقديضا
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وت!جيهوطبعهاوثشرهاوتحقلقهامخطوطاثهاعنالبحثخلكط

فىوجودلهاكانإنالفرقهذهودعمبها،للعنايةالمستشرقين

يبذلىآخرمجهودإلىالإشارةمنولابد.الحديثةالإسلاميةالحياة

فرقبخلقالضخمالاستشراقىالاهتماموهوالائجاههذافي

وتشجيعها،والجماعةالسنةأهلعقيدةعلىمنحرفةجديدةإسلامية

ومنله.مرفوضةصوربتقديموتحريفهالإسلاحمعارضةعلى

بنصيبوالتنصيروالاستشراقالاستعمارساهمالتيالفرقأشهر

الفرقمنوغيرهاوالقاديانيةوالبابيةالبهائيةفرقنشأئهافيكبير

الاهتمامكلههذاإلىونضيف.الإسلامعلىالمنشقةالحديئة

تقدملفرقممتلةباعتبارهاالصوفيةبالفرقالعظيمالاستشراقي

تحريفإمكانيةفييعتقدلهابدعمهوهو.لالبهسلاممختلفةصورة

الكبيرالاستشراقيالمجهودسريفسروهذاطريقها.عنالإسلام

النصوصنشرمنبالتصوفالخاصةالدراساتفيالمبذول

والقياموترجمتها،وطبعهاالصوفيةالمخطوطاتوتحقيق،الصوفية

منتتمكنحتىالصوفيةالطرقودعموتشجيعها،حولهابالدراسات

ومعارضتها.والجماعةالسنةأهلعقيدةوجهفىالوقوف

بالفلسفةالاستشراقاهتموالتصوفالفرقدراساتإلىوبالإضافة

سبيلفيوجاهدالإسك،عنمنهاانحرفماخاصةالإسلامية

التفكيرصورةفىوتقديمهاوالفلاسفةالفلس!ةشأنمنالإعلاء
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.(9)الإسلاميالدينعنالمستقل

والتصوفاالفرقبدراسةباهتمامهالاستشراقأننرىوهكذا

جاهذاويحاول،الإسلامفيالتحريفإثياتعلىيعملإنماوال!لسفة

ويعتبرهبلالإسلابم،فيمكانتهويضخمالمحرفشأنمنيعليأن

للفكرمنهواحتقاراتجاها*الإسلا!يللفكرالحقبقيالممثر

الدينتدميرفيرغبتهعنوتعبيزا،ناحيةمنالصحيحالإسلامي

.اخرىناحيةمنههيو!ئ!تو

خصمنتحقيقهإلىالاستشراقيسعىالذىالتحريفإن

والبحثالعلمبطبيعةمخلعملالمتنوعةالإسلاميةدراساته

هوكماالحقيقةعنالبحثالعلمهدفأنفالحقيقة.العلمى

ألاالعلملهثفمنلأثضأهدفألنفسهالاستشراقوضعبينما.معروف

يملكالذىالوقتوفى.وتشويههاوتزييفهاالحقيقةتحريفوهو

وهو،والنصرانيةباليهوديةالواقعالتحريفبكلىالدليلالإسلا3فيه

الديانتينفىوالدراسةوالبحثالمعرفةمنالأساسعلىمبنيدليل

نشأةفيساهمحيننفسهالاستشراقبهأخذدليلوهووكتبهما،

بتوضيحقرنينمنذن!سهاشغلتالتى"المقدسالكتاب"نقددراسة

القديمالعهدينعلىطرأالذيوالتغييروالتبديلالتحريفكا

التحريف،آفةيلصقالاسئشراقنجدكلههذابعدوالجديد...
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أصابالذيالتحريفبيانفيالإسلامجهودمتجاهلأبالإسلام

الضختلفةالتحريففنونويستخدمبلوكتبهما،والنصرانيةاليهودية

ىب!فنبويشوههالإسلاميحرفلكىوالنصارىاليهودفيهاوقعالتي

يصرهذاوفى.والنصرانيةاليهوديةتحريفبهاتمالتىالوسائل

العلمي،وللبحثللعلمكهدفالحقيقةتجاهلبكلىالاستشراق

الحقائق،فاصنأب-.ذخأيووتزييفها،الحقيقةطمسإلىويسعى

للحقيقة.بممثلأويتخذهوالمنحرفالشافيعنويبحث

إلىالدائمةونزعته،التحريففىالاستشراقيةالرغبةإن

يكشفالاستشراقتاريخعبرذلكعلىوالإصرار،الحقائقتشويه

وغاياتهأهدافهتحقيقإلىيدفعهللاستشراقى!خأغيرأساهمماعن

اللاأخالقيةللممارساتالكافيالعبررويعطيه،الممكنةالوسائلبكل

الاستشراقيالعملفىالمتأصلةالتحريفنزعةإنيرتكبها.التي

وتشويهها،الحقيقةطمسفىوالرغبةالاستشراقيةالنيةسوءتعكس

شأنلإعلاءالحميدةغيرال!مكبلواختراعحولها،الأكاذيبواختلاق

غيابتعكسكما.الإسلاميالفكرتاريخفىوالشاذالمنحرف

أسلوبتطويرإلىوأت.العلمىالبحثوأخالفيات،العلميةالأمانة

منيحتويهبماوغريبنوعهمنفريد،للبحثومنهجالعلميللعمل

العلمي،البحثفيالمالؤفعلىوخروج،منهجيةالتواءات

القومية،والمصالحالشخصيةوالرغباتللهوىالبحثوإخضاع
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وهوألاالاستشراقيةالمنهجيةأصولمنكأصلتئبيتهتموبما

مكانوإحلكهوإبرازهالمحرفوإظهارواحتقارهاةقي!حلاطمس

وبنميهاعليهاويتغذىالأكاذيبعلىيعيشالاستشراقإن.الحقيقة

نشأته.منذدأبهكانوهكذاويطورها.

:الشلهماتصثناعة8،اةالاست!ثمر:ثالثا

الدراساتحقلفيالاستشراقنصفأنالمغالاةمنليس

الاستشرا!عنحديثناففي.الشبهاتصناعةعلمبأنهالإسلاميه

ولكن،الحقيقةعنيبحثلاالاستشراقأنذكرناالتحريفوفن

الحقيقة.تشويهإلىويسعى،الحقيقيوغيرالمحرفعنيبحث

الشبهاتبصناعةالمستشرقينعندالتحريففنارتبطولذلك

منفالغرضلشخصيتها.والمضيعةلها،والمضللة،للحقيقةالمزيفة

طبيعتها،وتأخذالحقيقةمكانالبشبهةتحتلانهوالشبهةخلق

،والإبهام،بالالتباساللغةفىالشبهةوئعرفبوظيفتها،وتقوم

الشرعوفى.والإشكالوالارتيابالشكيئيرماوكل،والاشتباه

اموحق،حرامأمهوأحلكليدريفلاأمرهالتبسماالشبهة

وإنبينالحل!إن11:النبويالحديثفىوردكما(10)باطل

فمبن،الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتأموروبينهمابين،الحرام

فىوقعالشبهاتفيوقعومن،وعرضهلدينهاستبرأالشبهاتاتقى
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محم!لإلامج!فىالاستشراقيةالأعمالفيوالمدقق.(11)"الحرام

الموضوعتقدمبلمباشرةالحقيقةإلىتقصدلادائفايراها

بالغموضالموضوعويحيط،والريبةالشكيتيرشكلفيالمدروس

أكتزيحتملالذيبالمتشابهيتعلقوفيماءالوضوحوعدموالإبهام

اللبسيثيرالذيبالمعنىالأخذإلىقارمث!تسالايميلمعنىمن

الواضح.عندائغاويبتعد،والشك

يكتشفالشبهاتإلىالاستشراقنزوعاسبابفيوالباحث

منالعقديالعداءالأسبابهذهأهمومنءالنزعةلهذهأسبابعدة

يدفعهمالذيالأمر،للإلهدهلاحوالنصارىاليهودالمستشرقينجانب

بالمتشابهوالأخذ،الشبهاتواختلاق،بالباطلالحقلبسإلىدفغا

الحقكتمانإلىايضئاوالميل،والشكوالغموضالابهامإلىوالميل

فيالطويلالتاريخمنالنزعةهذهالاستشراقورثوقد.والحقيقة

وقد.المسيحىاليهوديالدينيالتراثداخلالأمرهذاممارسة

يا":تعالىقولهفيالصفةبهذهالكتابأهلالكريمالقرآنوصف

تعلمونوأنتمالحقوتكتمونبالباطلالحقتلبسونلمالكتابأهل

بحقيقةالجهلأيضئاالأسباباهمومن*(71عمر)نآل)سورة

ففىالشبهاتأصحابعنأماجزئيا.أوكليافيهالمشتبهالشيء

الكتابوأهلالوتتيينالمشركينفيحضرهميمكنالإسسلامتاريخ

وأعداء،المسلمينمنوالجاهلينوالمنافقين،والنصارىاليهودمن
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وكذلك،والمنصرينالمستشرقينمنالحديثالعصرفيالإوو

.(12)المسلمينعلماءمنبالاستشراقالمتأثرينمن

يعبرلاالشبهاتإلىالنزوعفإنبالمستشرقينيتعلقوفيما

قديضا،الإسلامحولأئيرتالتىالتقليكيةالشبهاتالتماسعنفقط

بهالخاصةشبهاتهبناءإلىالتقليديةالشبهاتالاستشراقتجاوزفقد

القديمة،الشبهاتظهورأسبابنفسعلىالأحيانبعضفيمعتمذا

ومنوبنائها.الشبهاتخلقفيالخاصةمنهجيتهذلكإلىومضيفا

الخاطئةالأدلةأوالمقدماتعلىالنتائجبناءالمنهجيةتلكعناصر

تعنيلفظةبأنهالحديثعرفحينش!يهرجولداجناسفعلمثلما

بينويساوي،حكاياتالحديثابأنلبوهموذلك،الخبراو.الحكاية

الخاطئالتعريف.هذاإلىواستناذا.والخرافاتوالأساطيرالحديث

كلش!هيرجولد.بنىالمسلمينعندالحديثتعريفيخالفوالذي

الاستدروفيالمسنشرقخطأأيضئاذلكومن.الحدلثحولشبهاله

نقذاهذاعلىيبنيثميحديث،ليسوهوحدينكا،أنهعلىبنص

.(13)خاطئدليلعلىمبنيةنتائجإلىويصل

صناعةفيالاستشراقيةللمنهجيةالأخرىالأدس!ومن"

منوهوالصحيحةالمقدماتعلىالخاظئةالنتائجبناءالننمبهات

اعتماذاالنبوية!السنةفنىنع!طلاذلكومنوالخطأ.المغالطةقبيل
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منهاالثابلتالتمييزالحديثلرواياتنقدمنالمحدثونبهقامماعلى

منزعغاعنهالثابتغيرمنوسلمعليهالث!صلىالنبيعن"

.(؟4)أنفسهمالمحدثونبهقامقدالسنةفيالطعنهذابأنالمستشرق

بهذهدامتماالسنةبأنالإيهاممنهاوالقصدالمغالطةبابمنوهذا

وجودلاخطيرةلنتيجةمقدمةوهىفيهاالتقةيغكنفلاالصفة

المقدماتعلىالخاطئةالنتائجعلىالمبنيةالهممبهةومن(15)اهل

قررهماعلىاعتماداالنبويةالسنةفيالمستشرقينطعنالصحيحة

واحاديثأحاد.أحاديثهومامنهاالأحاديثانمنالمحدثون

صحيحةفالمقدمة.الثبوتقطعيةوليستالتبوتظنيةالأحاد

.(16)خاطئةوالنتيجة

حينمنسلاالمستشرقعليهسارالذيالمنهجبذلكوشبيه

منوكتبالنبويةالسيرةكئبأنالنبويةللسيرةدراستهفىادعى

أنيرىوهو.الحديثعلىالغالبفيتعتمدالمستشرقينمنسبق

عليهيعتمدانيمكنالذيالوحيدالمصدرهووحدهالكريمالقرآن

وضعمنانحديثدخللماوذلك،ونبوتهالرسولحياةلمعرفة

تبعهالذيالمنهجهذاعلىعاقلنبيه.دويعلق.وتحريفودس

الحقي!ةعندفاعوكأنههذالامنسزعمويبدو8:بقولهلامنس

الصافية.العلميةالحقيقةرائدهنزيهباحثيتوخاهاالئيالعلمية

كتاباتأعماقفيوغصنا،الزائفةالقشرةهذهتجاوزناإذاولكن

8ض--لأ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لاإليهايتوصلالتيالنتائجأنلوجدناالسيرةموضوعفيلامنس

الاستعماريةلمكونالهكاند!ف.يزعمالتيوالعلميهالحيادوهذاتتفق

ويكثر.(؟7)الزائفالنقديالأسلولااستعمالفيالحاسمالأتز

تحليلمج!ففى.المستشرقينعندالأساليبهذهمطرإلىاللجوء

بعضآراءإلىح!!نباتاياليهوديالمستشرقلجأالعربيةالعقلية

النعوتوأخذ،والمقريزيخلدونابنمطروالمسلمينالعربالكتاب

حكفاتصبحلكيوعممهاالعربيةالفئاتبعضعلىأطلقوهاالتى

عندتردلمالتىالصفاتمنالعديدضمنهالعربيةالعقليةعلىعافا

علىمئالأحسنإبراهيممحمد.د.ويعطىوالمسلمينالعربالكئاب

العربيةتحليلهللعقليةاثناءالغربىالإنسانباتاييصور:بقولهذلك

عنويبتعدبالأمانىويتعلقوالمثالالواقعبينيخلطإنسانبأنه

منوينفر،ومزيفوجبانومخربمتوحشوكإنسانالواقع

ذلكفيباتاكماوحرص.ومخادعالملذاتوراءويلهث،الدراسة

العربالكتاببعضأطلقهاالتيالنعوتبعضاقتباسعلى

العربيةالفئاتبعضعلىوالمقريزىخلدونابنمنوالمسلمين

هذهتعميموتصريخا،تلميخا،يحاولوهوموضوعيايبدوحتى

.(18)العربىالإنسانعلىالصفات
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اللحثاأخلاخعاتغلا!"ا:*الا:رابغا

المستشرقتجاهللالدستشراقالأخالثيةالاشكالاتمن

الاستشزاقتحولفيتسببكبيزاتجاهلأالعلميالثحثلأخلاقيات

الأخالثيةالمبادئعنالتنازلهذابسببمنهجبلاعلمإلى

البحثاستغصوبسبب،ومنهجيتهالعلمىالبحثفىالمتحكمة.

خدمةأجلمنوتوظيفهاستخدامهوسوءسيئا)ستغلالآالعلمى

ءالشرقعلىالغربيةالسيادةتحقيقفيالاستشراقومصالحأهداف

واستغراقهالاستشراقمذهبيةالوقتنفسفييؤكدالأمروهذا

وبالمنهجيةالعلميالبحثبأصولبالتلاعبتسمحالتيالأيديولوجي

والأيثيولوجيةالمذهبيةالغاياتلتحقيقالعلموبأخلاقياتالعلمية

.لالثستشراق

فيهايبدوالتيالمختلفةللمظاهرعرضالتاليةالدراسةوفي

الأخالعيةالقيمعلىوخارخاالعلميالبحثبمبادئمخلأالاستشراق

فىللاستشراقالمحركالمبدأأنونقول.العلمىللعملالمصاحبة

عليها،والشمترالخقيقةإخفاءتعمدمبدأهوالإسلاميةدراساته

المبدأوهذاوئزييفها.تشويههاعلىوالعملعنها،الأنظاروإبعاد

النيةسوءمنأساسعلىقائمالاستشراقيالعملبأنيوحي

العلمية،للمنهجيةالإخلسإلىالمقصوداللجوءثمومنوالقصد،
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التيالأخالثياتعنوالانحراف،ومبادئهالعلمقيمعلىوالخروج

الأخالثيةالأخطاءحصرويمكن.السليمالعلميالعملبهايتصف

يلي:فيماالعلميالبحثمجالفىللاطستشراق

العلمية:بالمنهجيةوبالتمسكبالعلمالتظاهر-1

خياناتأكبرمنالعلميةوبالمنهجيةبالعلمالتظاهريعد

تسترإلىيشيرللاستشراقالعلميالوضعلأنوذلكالاستشرأق

المنهجيةستاروراءواختفاءوالعقلانيةالعلمخلفاستشراقي

قلةعلىغربىحكمولدينا.علميةغيرغاياتلتحقيقالعلمية

أنعلىيؤكدمماالغربفيالأكفاءالموضوعيينالمؤلفين

ارتدتفكريةوحركةخادعةعلميةظاهرةإلاليسالاستشراق

مراديقول.وغيرهمالمسلمينلإيهاموالموضوعيةالعلمثياب

المؤلفينقلةتتبيهنالممحصةالثاقبةالنظرةأنعلى11:هوفمان

الفكريةالخلفيةتوصيلعلىالحريصينالأكفاءالموضوعيين

القراءبعضويقنع.فذةحضاريةظاهرةبوصفهللابمملاموالروحية

هوفمانويعطى.(19)والاجتماعيةالسيالبميةالسطحيةبالتحليالت

وهىبه.وجهلهالإسلامفهمفيالاستشراقفشلعلى.شهادته

كعلمالاستشراقتبناهالذيالعلمىالخداعاسلوبتوضحشهادة

،أنمنالرغمعلى":هوفمانيقول.الإسلامفيمت!خصصغربي
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الإلمدلاميالعالمعلىبطولهاقروئامتتاليةحروئاشنالغربيالعالم

فىأوإفريقياوشم!اسبانياوفي،البلقانفىأوالأوسطالشرقفي

تلكطيلةالإسلاحكنهبمعرفةيحفللمالغربىالعالمفإنالهند،

إلااللهم،الحضاريةالناحيةمنولاالدينيةالناحيةمنلا،القرون

وعدمبالتحيز،جميغاتتسم،معينةزواياومن،منفردةحالاتفي

إلىالقرآنلترجمةالمؤسفأوالمحزنالتاريخوأنالموضوعية

ني!ثلاذلكبكنهالجهلعلىتدلمميزةظاهرةاوروبالغات

القرنمنمتاخروقتوحتىمجموعها،فىالإسلامصورةبقيت

(20)."الموضوعيةعنبعيدة،غريبةعجيبةمشوهة،عشرالتاسع

،الهوىمنوالتجردالتعصبمنبالتحرريتظاهرونفالمستشرقون

والسلا!الصلاةعليهالرسولحياةدراسةمنأهدافهمأنويدعون

المسبقةالئصوراتعنبعيدةصحيحةمعرفةحياتهسيرةمعرفة

فقدالصحةعنبعيدةالادعاءاتوهذه.العلميةغيروالأهداف

هادريانالمستشرقشهدوقدوت!ئمويهها.الحقائقطمسعلىعكفوا

الخداحوتفضيلالسابقةالأحكامإلىالناسانقيادسهولةعلىريلالحد

الإسكعنالغربيةتاس)ردلانقدحينالحقيقةمعرفةعلىوالغش

لنايصفونانفسهمالمسلمينلندع8:والخداعبالغشووصفها

قبلمنشوهتقدوالمسيحيةاليهوديةالتعاليمأننرىالا.ديانتهم

يمكنلاإنه،الكائوليكقبلمن"البروتستانتيةوالتعاليم،الوتتيين
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جميغاإنناخصومها.أقوالإلىلالاستنادد!يانةأيحقيقةمعرفة

مجادلةنحاولأنيجوزكيفثمللخطأ.معرضةكائناتأي.بشر

يجبفالحقيقة؟جيدةمعرفةعقائدهمنعرفأندونالمسلمين

وصفهذاكتابىفىاريدلذلك،المصاعبكانتمهماعنهاالبحث

وخبتالجهلضبابخرومنلناتبدوكماليس،المحمديةالديانة

وإذاومعابدهمالمسلمينمدارسفىحفاتدرهمماكمابلالبشر،

فذلكالسخيفةبالخر)فاتيتمسكواأنقلتهماكلرغم،الناسأراد

بنقادونالناسانعلىبومكللناتبرهنالحياةتجاربإن.شأنهم

الخداعيفضلونوانهم،المتوارثةالسابقةالأحكامإلىبسهولة

.(21)ااا!قيقةمعرفةعلىوالغش

الزائفةالاستشرافيةللموضوعيةصارخامثالألامنسويعتبر

محاولتهفىلامنسأنإلىعاقلنبيه.دويشير.العلميوللخداع

تصطبغوأدلةبراهينقدمسورياتخلفسببهوالإسلامأنإتبات

العلميةمادتهعرضفيوأسلوبه،الزائفةالعلميةمنبصباغ

البعيذةالمتحيزةالمنطلقاتتمث!الأوليةالمصادراستعمالوطريقة

علمي.بحثكلفىالأساسهىوالتىوامانةودقةحيادكلعن

مواقفهلعبريروالكذبوالزيفالاصطباغكلاسثخدمد!لو

انقلبلقد.(22)سورياعلىالفرنسىالأنتدابوتبريرالمتعصبة

علىوالافتراءالعلميةالحقيقةافتراسيهمهلاإنسانإلىلامن!من
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للسيرةدراستهوفي.رأيهفيكانماإلىليصلالمصادر

موضوعياعالفا.ليبدوالعلميالخداعأسلوبإلىلجاالنبوية

السيرةعنالسابقةالدراساتخطأإلىأشارفقد.الحقيقةتهمه

من-دخلهمصدروهوالنبويالحديثعلىاعتمدتلأنهاالنبوية

رفضبعديدعيثم.والتحريفوالدسالوضع-نظرهوجهة

هوالقرآنانوسلمعليهالثهصلىالرسوللحياةكمصدرالحديث

بقولههذاعلىعاقلنبيه.دويعلق.النبويةللسيرةالوحيدالمصدر

التيالعلميةالحقيقةعندفاعوكأنههذالامنسزعمويبدو":

إذاولكن.الصافيةالعلميةةقي!حلارائدهنزيهباحثيتوخاها

فيلامنسكتاباتأعماقفيوغصناالزائفةالقشرةهذهتجاوزنا

وهذاتتفقلاإليهايتوصلالتيالنتائجأنلوجدناالسيرةموضوع

الأثرالاستعماريةلمكوناتهكانفقد.يزعمالتيوالعلميةالحياد

ويجوليصولفهو.الزائفالنقديالأسلوباستعم!فىالحاسم

مايكونحينوالتجريحالتشكيكسهامكلويسلطالنقدميادينفي

ولنسىرسالله،وصدقالكريمالرسولجانلبمافيمادةمنيديهبعن

الخبرفييكونحينالنقديةبالطريقةالتزامكلويجافيهذلككل

.(23)ااالعظيمورسولهالإسلاحقدرمنتحطفريةأودسيسة

المستشرقونيرتديهالذيالعلميالقناعهذاسعيدادواردويكشف

منالمستوىنفسعلىتقفالإستشراقيةالدراساتا"إن:بقوله
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الاجتماعيةالعلومبلألمحىتصيبالتىالأمراضومنالتحيز

يستخدمونالمستشرقينأنهورئيسىو)حدفارقمعوالإنسانية

العميقةمشاعرهمعلىليغطو)بالأصحبللينكرواكخبراءمكانتهم

شهادةتعطيهمالتىاطفاظ"من"سجادةباستخدامللإسلامالمعادية

يشيرحينمداننذير.ديقولوكما"ا.العلميةوالنزاهةالموضوعية

الفكريةالحقيقةتشويهفىوالعلمانيينالكنسيينتآزرإلى

مذهبياوثوباكنسيا،مذهبياثوباتشويهاتهمألبسوافقد،"االإسلامية

والعقلاطية،الأولىالمذهبيةفىالثينيةالحمايةواستغلواعلميا،

.(24)ااوعقليةعاطفيةقناعاتدراساتهمليمنحواالثانيةفىالمنطقية

العملفىالعلمىالخداعاسلوبعلىحمداننذيرويؤكد

الفكرىالتاريخفىعاشالحقيقةتشويه"إن:بقولهالاستشراقى

وزائف،العبارةورائقالأسلولبا،مغسولستارتحت..الغربى

الفكرإلىيسىءلاالفكريةالحقيقةعلىالمتجنىإن..التركيب

دورهفىالإسلاملأن،العالمىالفكرإلىيسىءمابقدرالإسلامى

يدركها،يكنلمبآفاقالإنسانىللفكرمكنالعالمىالحضارى

.(25)اايعرفهايكنلمجديدةوبأبعاد

العلمى:البحثبأخقياتالإخلكل-2

إلى"والقصدالحقيقةعنالبعدتعمدالإخصهذامظاهرومن

-396-http://www.al-maktabeh.com



العلمىالمنهجاستخدامفىالنيةسوءوتوفروتزييفهاالحقائقتشويه

البحثلمبادئالإخلاصوعدمعلميةغيرأهدافتحقيقسبيلفى

فىالعلميةالأمانةعدموتظهر.العلميةالأمانةوغيابالعلمى

ألفاظهاتطيقهلاماوتحميلهامواضعهاغيرفىالنصوصوضع

وبتر،الإسلاميةالنصوصوتحريفمعانيها،عبيهتدلولا

المكاول،النصيؤيدهلاخبيثغرضعلىللاطهممتد!النصوص

الحقائق،بهذه-علمهمرغماستنتاجاتهمتخالفالتىالحقائقوإغفال

وتحريف،النصموصفهموفىالعلميةالمناقشةفىوالمغالطة

خرومنالعلمىالمنهجوقلبتعليلها،فىالتاريخيةالوقائعدلالات

المادةتطويعخصمنبالقوةإثباتهاومحاولةفرضياتوضع

أفكارعلىالاعتمادوكذلك،الفرضياتهذهمعوتكييفهاالعلمية

وفرضالمشروعةغيرالوسائلبكلبرهنتهاومحاولةمسبقة

توهمامحتملةمقدماتعلىحتميةنتائجوبناءوتعميمها،الأحكام

مقدماتعلىضخمةنتائجوبناءأصلا،حصولهاعلىدليلولا

.(26)المقدماتمعتتناسبلاضعبفة

الأمانةغيابالعلمىالبحثبأخلاقياتالاخل!كلعناصرومن

عنالابتعادإلىالمستشرقونيعمدإذالمصادرأستخدامفىالعلمية

الصحيحةالإسلاميةالرؤيةعنالمعبرةالصحيحةالأوليةالمصادر

الأدبمصادرملرالمتخصصةغيرالثانويةالمصادرىل%هء!جللاو
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مثلصحيحةغيرإسلاميةرؤىعنالمعبرةوالمصيادروالفن

ومصادروالتصؤفالمعارضةوالمذاهبالدينيةالفرقمصادر

بماالاستشراقيةالمصادرعلىالاعتمادعنفضلاهذا.التشيع

أخلاقياتعلىوخروجوافتراءاتومغالطاتأكاذيلامنتحتويه

الاستشرالهتى.للمنظورالعلميةالمادةوئطويع،العلمىالبحث

استخدامسوءعلىبارزامثالالامنسالمسئشرقويعطينا

يشوهفهو.الإسلامعلىالحلأكدةلرؤيتهمادتهاوتطويعالمصادر

لااستغلالايستغلهانتفامنهاويقتنصتطيقمالاويحملهاالنصوص

تقربوالا"طريقةعلىالنقلفىأمانةأوعلمىمنطقمعينطبق

علىللبرهنةالنصوصويسخر"سكارى"وانتمدون"الصلاة

أوالأصليةالنصوصتشويهإلىذلكاضطرهولوالمسبقةأحكامه

والتجريحالنقدانواعلآشدالنصوصويخضع.إعليها)72الافتراء

اللهرضىبعلىتتعلقالتىالنبويةالأحاديثمعفعلكماوالتشكيك

نبيه.دويعلق.عليهماللهرضوانوالحسينوالحسنوفاطمةعنه

يصوب5)رنالذىلامنسأنالعجيباومن:ابقولهذلكعلىعاقل

منيرفعخبرأوحديثكلإلىوالتجريحالنقدمنجارحةسهاما

المتنحيثمنضعفاوالأخبارالأحاديثأكئريقبلوآلهعلىمبهانة

ويشيروأولادها)82(:وزوجهافاطمةفىتطعنأنهالمجردوالسند

لدىالمصادراستخدامسوءإلىعترالدينضياءحسين.د
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ليستمصادرعلىتواليفهمفىيعولونإنهم11:بقولهالمستشرقين

ادبىتذوقأووتفكهتندركتبهىإنما،العلمىالبحثمستوىفى

الحيوانكتاباوالأصفهانىالفرجلأبىالأغانىكتابهلر

تحملهمبئدعاالكتبمنالنوعهذامؤلفيكونوربماللدميرى..

كلامهالمستشرقونفيفترضالإسلاحائمةفىالطعنعلىبدعته

آراءهمأنعلىدليلدونوحجةأبحاثهمفىعمدةويتخذونه

.(29)العلمىالبحثفىمصيبة

:الإيجابياتوإهمالوإبرازهاالسلبياتعلىالتركيز-3

المستشرقينعندالعلمىالبحثبأخالقياتالإخصأمتنةومن

وإبرأزهاالإسلاميةالأمةحياةفىالسلبيةالأمورعلىالتركيز

شلنهامنوالتقليلوإهمالهاالإيجابياتتجاهلمقابلفىوتضخيمها

وصحاولةبالحقيقةالتلاعباشك!منشكلبالتأكيدوهووتحقيرها.

محورعاقلنبيه.ديحددالصددهذاوفىتشويهها.أوطمسها

نهضةعنتاماانصرافا"انصرفتأنها:فىالاستشراقيةالدراسات

جهدهاوركزتالحاضر،العصرفىوالإسلاميةالشرقيةالشعوب

فىوفكرهاحضارتهاومعالمالقديمتاريخهاعلىخاصبشكل

و!ناوحضاراتتاريخفىيبحثونحينوهمالبعيد.الماضى

نواخىتمسلاالتىالأموربحثعلىيقتصرونالقديمفىالعربى

لهاكانوماوتراثهالعالمحضارةفىومساهمتهاالأمةهذهعزة
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أبحاثبأنالقولإلىهذاويوصلناكبير..إنسانىد!ورمن

وأقلجداقليلةالحديثةالعربيةالنهضةموضوعحولالمستشرقين

والإسلام،العربتاريخفىالإيجابيةالجوانبحولأبحاثهممنها

والفرقالأهليةوالحروبالفتنحولتركزاهتمامهمجلوأن

التاريخ،هذاسلبياتتظهرالتىوالانقسامالفرقةومظاهرالدينية

فىلهاكانالتىانحارجيةوبالمؤثراتاللغويةبالأموراهئمواكما

فىالتشكيكيحاولونفهم.وحضارتهالإسرنشأةفىتأتيرزعمهم

فىوالطهودلةالمسطحيةلعبتهالذىالدورويبرزونالإسلامصفاء

.(30)"االإسلاميةوالعقيدةالفكرتكوين

فىالسلبياتعلىالتركيزهذافىالأخالقىغيرالجانبولعل

الصورةانهاعلىالسلبياتهذهإظهارفىيبدوالإسلامىالفكر

كماالعلميةالمنهجيةباسمهذاكلوفعلومجتمعه.للاهم!لامالحقيقية

فىالعلمىالأسلوباستعم!بدعوىذلك"وكل:عاقلنبيه.ديعلق

قواعدوتطبيق،النصوصاسئقراءفىالنقديةالطريقةواتباعالبحث

لضخيم.إلىالمس!ئمرقونعمدولقدالداريخىاا)13(.البحتمنهج

معبرةواعتبارهاوتعمبمهاالإسلاميةالأمةحياةفىالشاذةالظواهر

تعبرولاالإسلاخى،التاريخافرزهااستئناءاتهىبينماالقاعدةعن

انطلقلقد."المسلمالمجتمعحقيقةعنولا،جوهرةعن

ألبيضاءالصفحاتإلىالإسلامتاريخدراسةفىالمستشركون
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وكلماالقولبوجيزلهاتعرضواأوفطووهاالناصعةالمجيدة

لهاخترعواالإسلامامجادمنشئسردإلىالظروفاضطرتهم

الاسهاببماإلىوأنطلقوا.وعظمتهروعتهعلىللتغطيةمادياتفسيرا

ويتجاهل(32)ااوالمحنوالفتنالخلافاتعرضفىوالتفصيل

الإساللتاريخفىالكثيرةالوفيرةالبيضاء"الصفحاتةالمستشرقون

منوإخراجهالهاالسعادةوتوفيرالإنسانيةوتحريرهوعدلهوفتوحه

والسعادةالمجدصفحاتبينالعلميةالمقارنةفإن..الوثنية!لام

هذهشأنضآلةتظهرالفتنصفحاتوبينالاسلا3فىوالعز

.(33)ااالفتن
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الأخلاخية:غيرالاستشراقيةالسلوكياتبعضخاهسآ:

الممارساتمنعدداالطويلتاريخهعبرالاستشراقطورلقد

كلبينمنبهاوبعرفعليهعلمااصبحتالئىالأخالثيةغير

ظلفىالممارساتهذهنشط!وقد.الغربفىالفكريهالحركات

بالتنصيروعائقتهوحديثا،قديمابالاستعمارالاستشراقعلاقة

منعدداالأخلاقيةغير.الممارساتهذهأفرزتوقد.والصهيونية

سوءإلىوأدتالاستشراقى،العملبهااصطبغالتىالسلبيةالقيم

.والغربالشرقفىوالفكريةالعلميةالأوساطفىالاستشراقسمعة

:الممارساتهذهلبعضعرضيلىوفيما

فيها:والاتجارونهبهاالمخطوطاتسرقة-1

بجمعكبيرااهتماماالمخلالفةالاستشراقيةالثوائراهتمتلقد

الدوائرهذهواتبعت.خاصةوالإسلاميةعامهالشرقيةالمخطوطالا

منالآلافمئاتعلىللحصولشرعيةغيروسائلعدة

اوروباإلىالأصليةبلادهامنونقلهاالشرقيةالمخطوطات

نفوذهمالمستشرقوناستغلالاستعماريةالمرحلةففىوامريكا.

وتيسيرعليهاوالاستيلاءالمخطوطاتعلىيدهموضعفىالسياسى

عملتوقد.والشرقيةالإسلاميةالبلادخارجإلىتهريبهاعملية

-الثروةهذهنهبمنالمستشرقينتمكينعلىالاستعماريةالسلطات
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منإخراجهاعلىوساعدتهمالنادرةوالكتبالمخطوطةالأعمالمن

إلىونقلهاوتهريبهاسيادتهاتحتالواقعةوالشرقيةالاسلاهيةالبلاد

أمريكا.وفىالمختلفةالأوروبيةالبلادفىالاستشراقيةالدوائرمقار

فىالفرنسيةبلجهودهذاعلىمثلاالمقدارمحمود.دويضرب

المستشرقونكلفحيثفرنساإلىونقلهاالمخطوطاتجمع

السلطاتمنمباشراتكليفاالمخطوطاتوجامعوالفرنسيون

منأعدادجمعإلىالفرنسيوناتجه:الفرنسيةالاستعمارية

وكانسبيلا،إليهاسئطاعواماكلقيمتهافىتتفاوتالمخطوطات

لهذاجندواوقد،دفعاتبشكل!دهمإلىيرسلونهاالجامعون

العالمفىالمنتشرةوالسفاراتالقناصلفىالدبلوماسيينالغرض

ورهبانا،وجواسيسوتجاراوسواحا،ورحالة،الإسلامىالعربى

بهذاتتعلقبمهماتيكلفمنمنهموكان،ومستشرقينمبشرين

أهممنويذكر.(34)ااالدولةفىالمستوياتاعلىقبلمنالموضوع

وبتى"ء!3!س،6وفانسلب3ءح،آ!،بوسعرالمهام1بهذكلفمن

"!!7!س*54وثيفنو!ك!،أ!*4لانوجا،ح.ت!سا!ذءعشا*اكرولادو

.!.!.ولفة،اح8ماييهو

مساعدةفىالرسمىالاستعمارىالمجهودهذاعنوفضلا

كثيرعملوتهريبهاالمخطوطاتعلىالاستيلاءعلىالمستشرقين

الشرقفىألاستعماريةالدوائرفىالعاملينالمستشرقينمن

-403-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


جمععلىشديداحرصاحرصوافقد.الخاصلحسابهم

عليهاالاستيلاءمنهاوسائلبعدةوالاسلاميةالشرقيةالصخطوطات

كبارمنالمستشرقينبعضلكوناوالمستعمرينبمساعدةبالقوة

كمستشاربن،عملواحيثالاستعماريةالدوائرفىالمسؤولين

كثبلوماسيينأوفيها،لبلادهمكسفراءأوالمستعمراتفىووزراء

منوالكثير.عسكريينوضباطكقادةبعضهمعملإلىبالإضافة

فيها.والاتجارسرقتهاطريقعنعليهاالاستيلاءتمالمخطوطات

تتمإليهاوالوصولواقتنائهاالمخطوطاتجمعأساليبوكانت

بالسلع،والمقايضةبالشراء،وذلكأحيانأخرىفىمشروعةبطرق

منالعثيدعملوقد.(35)والنسخ،والسرقة،والنهبوالهدايا،

المزاداثفىفيهاوالاتجارالمخطوطاتتهريبفىالمستشرقين

والخاصة،العامةالغربيةللمكتباتوبيعها،والأمريكيةالأوروبية

سرقةطريقوعن.ذلكوراءمنهائلةماديةمكاسبوتحقيق

الغربيةالمكتبالااغتنتفيهاوالاتجارونهبها-وتهريبهاالمخطوطات

الممكتباتوامتثتوالاسلاهيه،الشرقيةبالمخطوطاتالرئيسية

ومراكزوالأمريكيةالأوروبيةالجامعاتومكتباتوالخاصةالأهلية

.الهاموالإسلامىالشرقىالتراثهذامنبالآلافالاستشراق

والأهليةالرسميةالإسلاميةوالشرفيةالمكتباتبذلكوخربتا

وتكونتوأمريكا،اوروباإلىالهائلةالثروةهذهوهربت،والخاصة
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،الكبيرةالمكتباتكلفىوالإسلاميةالشرقيةالمجموعات

لهذهخاصةملكيةوأصبحتالاستشراقومراكزوالجامعات

فىوالإسلاميةالشرقيةدال!بلاخسرتهاوقد.بثمنتقدرلاالمؤسسات

مرةاستردادهاعلىقادرةغيروأصبحتالاستعماريةالمرحلة

والجرائمالأعم!منمجموعةفىالمستشرقانخرطوهكذا.اخرى

بكلالمخطوطاتعلىالاستحوازفىةيط!خألاغيروالسلوكيات

وتحقيقواتجار،وسرقة،ونهباستيلاءمنالشرسكيةغيرالوسائل

مالبة.مكاسلا

فيها:راجتالاو--اهبيرهتووالإسلضيةالشرقيةالاثارسرقة-2

والاتجاروتهرلبهاالمخطوطاتسرقةجرائمإلىوبالإضافة

فىالآثارعنالتنقيببأعمالالأثريةالتنقيبيةالبعثاتقامتفيها

الدوائروحمايةإشرافتحتاوالاسالميةالشرقيةالبلاد

الآثارعلماءقام،المخطوطاتمعحدثوكما.الاستعمارية

استيلاءبعملياتالتنقيباعم!فىشاركواالذينوالمستشرقون

والإسلامية،الشرقيةالبلاطخارجإلىوتهريبهاالآثارعلى

الآثارفىالتجارةمنخرافيةماليةمكاسلاوتحقيقفيها،والاتجار

مسؤولةالاستعماريةالحكوماتكانتوقدأشكالها.اختلافعلى

البعثاتساعدتحيثالآثارعلىالاستيلاءعنمباشرةمسؤولية

الآثار،علىاستولتثمالتنقيبى،نشاطهامبناولةعلىالأتزية
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حيثوأمريكااوروباإلىحجمهاضخامةرغمبإرسالمهاوقامت

الميادينبهاوزينت،والأمريكيةالأوروبيةالمتاحفبهاامتكف

المسروقةالآثاركانتوقد.والأمريكيةالأوروبيةالمدنفىالهامة

معابدومنهاتركيبها،وإعادةونقلهافكهاتمبحيثالضخامةمن

ومئاتلآلهةوأصنامقدامىلملوكضخمةوتماثيلوكاملةضخمة

المتعددةوالنسخوالأشكالالأغراضذاتالأثريةالقطعمنالأنواع

المعادنمنذلكوغير،والنحاسوألفضةالذهبمنالمصنوعة

والتنوعوالضخامةالكثرةمنوهى.الكريمةالأحجارعنفضلا

بثمن.تقديرهايمكنلابحيث

الإسلامية:والنظرياتالأعملانتحال-3

الآثارولسرقةالمخطوطاتبنهبالمستشرقونيكتفلم

بعضانتح!إلىهذابعضهمتجاوزولكنوالشرقيةالاسلا!ية

الغربمنمفكرينإلىأوأنفسهمإلىونهممبتهاالاسلاميةالأعمال

هنالعديدعلىالاستيلاءفبعداللاطينية.اللغةإلىترجمتهابعد

بعضنسبالغر!لغاتإلىترجمتهاحركةوبدايةالعربيةالكتب

المترجمونبهبدأسلوكوهوانفسهمإلىالأعمالتلكالمترجمين

كانوقد.والقشتليةواللانينيةالعبريةإلىالعربيةللأعمالاليهود

منأوذمنالميلادىعشرالثانىالقرنفبىالثانىسلفسترالبابا

.ديقولهذاوفى.نفسهإلىالمترجمةالعربيةالأعمالبعخولنسب
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فىالعربىالتاريخىللعقلالتبنىقطباأمااا:عريبىياسينمحمد

..الشيطانمعالثانىسلفستربتحالفلهمافنرمزالوسيطالعصر

وكلافتسخيرعلىمعتمدامدرساكانعندماالباباهذااستطاعلقد

بعدالعربيةوالعلومالمعارفمنيستجدمابكلللإلماموجواسيسه

إلىنسبهاوالتىعلومهفيهاتلقىالذىلكطدلسمغادرته

للأعمالالانتحالهذاملرعلىآخرمثالاويعطى.(36)ااابتكاراته

:يقولحيثمنسلموالقديسالأفريقىقسطنطينبالراهبالعربية

الكتباغلبلنفسهنسبقدالأفريقىقسطنطينالراهبكان"وإذا

يترجمونكانواالمنينالأندلسبيهوداقتداءالعربيةمنترجمهاالتى

أولهوانسلمالقديسفإن،تأليفهمإلىوينسبونهاالعربيةالكتب

ولا،الثانىسلفستربالبابااقتداءعليهوأكدتالتبنىحققتظاهرة

إلىيشيرأنبدونالوجودىللدليلتبنيهمنذلكعلىادل

فنتوراأمث!منالتبنىهذافىبعدهجاءمنتابعهوقد..مصدره

فىكمااللاتينيةإلىالقشتاليةعنالعربيةالكتبيترجمكانالذى

منالعديديتبنىونجده)المعراج(عربىابنلكتابترجماته

فعلهماوهذا.الغزالىراسهموعلىالعربفلاسفةوآراءنظريات

سيناابنبينواسعةتركيببعمليةقامالذىالاكوينىتوماأيضا

إلىالعادةفىيشيرالكبيرالبرتكانوإذارشد،وابنوالمغزالى

قدرمصادرهإخفاءحاولالأكوينىتلميذهفإنالعربيةمصادره
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بيكونوروجرالاوكامووليمسكوتدونسفعلهماوهذا،الإمكان

حصرنستطيعلاالذينالوسيطالعصرمفكرىمنوغيرهم

.(37)ااالعربىللعقلوالتبنىالتركيبعلىالقائمةوأعمالهمأسمائهم

منبالمنطقالمتعلق.القسمنسبةأيضاالانتح!أمتلةومن

اشتركالذىالأسبانىيوحنامترجمهإلىللغزالىالفلاسفةمفاصد

فىاليهودىالدوروعن.يسالينجندمعالكتابلهذاالترجمةفى

البدايةفىيترجموناليهودكان8وقد:عريبىيقولالانئح!عملية

يدرجمومنهاوالعبريةالأسبانيةاللغةإلىالعربيةالكتب

تسامحاليهوداستغلكمااللاتينيةإلىالكتبهذهالمستعربون

أهلهمإلىوينسبونهاالعلومكتبيترجمونكانواحتىالإسلام

هىالخبيثةالروحوهذه.المسلمينتواليفمنوهىوأساقفتهم،

وقسطنطينالثانىسلفسترعندكماالاستشراقمنهجرسمتالتى

التغريبىالاسئشراقهذاوجدوقد.وغيرهمانسلموالقديسالأفريقى

فىبماوالخاصةالعامةقرطبةمكتباتعلىالغرباستولىحينما

سنهقرطبةعكلىالسادسالفونسباستيلاءالثانىالحكممكتبةذلك

الحادىالقرنفىالصلبةالاستشراققاعدةتألمستوهكذا.م5851

غربىتوجهعنالعربيةلا؟عمالألانتح!هذاعبروقد.(38)"رشع

بعدالغربيةالحضارةبناءفىواستخدامهالعربىالفكراستلابإلى

عليهسارتاسلوبوهو.بمصادرهالاعترافدلهزنتغريبه
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العصورفىالغربيةالحضارةوثبنلهقدلماالثونانيةالحضارة

كلسلبتغربيةمركزيةإلىالصراععواملادتاحيثا:الوسطى

مناليونانيةالحضارةفعلتهماوهذانفسها.إلىونسبتهلغيرهاما

منبأنهمدعيةونظرياتافكارمنللشرقماكلسلبتإذقبلها

الأفكاركانتوإذاوغيرها.والفيثاغوريةإلافلاطونيةفىإبداعها

القرنينفىالإسلاميةالقريبةالبلاطاسئعمارفإنالظواهرمنأسبق

لاستلابنتيجةإلايكنلمالغرلاطرفمنوالعشرينعشرالتاسع

كانط.إلىديكارتمنالسابقينالقرنينفىالاسلامىالعربىالفكر

وقد."البدايةيمنذالاستعمارهذالملروالاستشراقالتبشيرخططوقد

،الشرقلحضارةسلبهخصمنالصراعهذافىالغربانتصر

عشر"والئاكعشرالثانىالقرنينفىالترجمةنشاطيفسرماوهذا

اوروبيينبأسماءعرفتالتىالعربيةوالمعارفالعلومأكثروما

.(39)ااعربيةاصولهاوهىإليهمونسبت

بدأتشيطانيةعملية7بأنهاالتغريثاعمليةعريبىويصف

أصولإخفاءعلىعجيبةقدرةلدكانتالذىالثانىسلفستريدعلى

تغريبفىالمتعددةحيلهللشيطانكانوإذا..العربيةعلومه

العربيةالعلومبتغريببداالاستشراقفإنموجودهعنالإنسان

كمامترجمهاإلىبتنسيبهااوالقديماليونانىللفكربتنسيبهاإماوذلك

تأليفهإلىيترجمهماينسبكانالذىالافريقىقسطنطينفعل
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الفلاسفةمقاصدينسبالذىالكبيرألبرتفعلكماأوالخاض،

ينعكسحيثالحدهذاعندالأمريقفماولمالأسبانى،ليوحناللغزالى

العلملقطبىباستلالجهالحديثالأوروبىالفكرفىالاستشراقتغريثا

ديكارتعندكماالعربيتينوالعقلالفهمنظريتىوهماألاوالمعرفة

.(40)"رشعالثامنالقرنفىوكانطعشرالسابعالقرنفى

:المعلوماتوجمعالتجسسأعمال-4

قيامللمستشرقينالأ!الثيةغيروالممارساتالأعم!من

والإسلاميةالشرقيةالبلادعنالمعلوماتوجمعبالتجسسبعضهم

المرحلةفىسواءالأوروبيةوحكوماتهمبلادهملحسابوذلك

التاريخويشيرالاستقل!.بعدمامرحلةفىأوالاستعمارية

والضباطالقادةمنبهبأسلاعدداأنإلىللاستشراقالاستعمارى

فىوالخبراءوالجنودوالمستشارينوالسفراءوالوزراءوالقناصنلة

فىسريعةونظرة.المستشرقينمنكانواالاستعماريةالجيوش

تاريخلهابلادإلىينتمونالذينللمستشرقينالذاتيةالسير

الاستشراقىالارتباطعنومباشرةواضحةفكرةتعطىاستعمارى

بهاتكلفهمالتىالاستعماريةبالأعم!المسئشرقينوقيامبالاستعمار

بلادهم.فىالخارجيةووزاراتوالمستوطناتالاستعماروزارات

بالاستعمارالمرتبطينالمستشرقينأعم!أبرزولعل
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البلادفىوالاقتصاديةوالعسكريةالسياسيةبلادهموبمصلح

المعلوماتبجمعالمرتبطالعلمىالعملهووالإسلاميةالشرقية

ببرادالتىوتلكالاستعمارتحتالواقعةالبلادعنوالأخبار

وحجمهالاستعمارطبيعةحسبالمعلوماتهذهوتعوعاسئعمارها.

أمورمنالشرقىالبلديخصماكلعلىلتشتملتشمعولكنها

والهدف.وفكريةواجتماعيةواقتصاديةودينيةوعسكريةسياسية

الشرقىالبلدلإمكاناتحقيقيةصورةتكوينالمعلوماتجمعمن

وتحليلها،لثراستها،وتقاليدهموعاداتهمأهلهوطبائعوقدراته

العملانالقولويمكن.الاستعماريةالأهدافلخدمةوتوظيفها

وقد.هذهالمعلوماتجمععمليةبدونيتمأنيمكنلاالاستعمارى

الهدفهذاتحقيقسبيلفىالعلميةإمكاناتهمالمستشرقونوظف

الغزوتحقيقإلىالمؤديةوالاستراتيجياتالخططلوضع

المستشرقينأعم!بينمنأنكما.والاستيطانوالاستعمار

للغزوالتخطيطفىالشرقيةوالمعوفةالمعلوماتمنالاستفادة

المحليةللثقافةالبديلةوالعلميةالثقافيةالبرامجووضع،الفكرى

الوطنية.التعليمولبرامج

بعمليةيقومكانبالاستعمارالمرتبطفالمسشرقيتضحوكما

عملهويقتربوالأحنبارللمعلوماتجامعفهووشاملةكاملةمعرفية

المعلوماثلهذهومحللدارسهوثم،التجسسمنالمرحلةهذهفى
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وامنصبصاحبكانماإذاالخططوضعفىلهاومستخدم

الفكرىالغزولخططمصممأخيراوهو.كبيرةاستعماريةوظيفة

لقدهوفمانمراد.ديقولوكما.للمستعمرالفكريةالسيادةوفرض

أناوالحقا:المستشرقينمعظمالاستعماريةالعمليةهذهاستوعبت

لخدمةأداةكانواوعى،غيرأووعىعن،المستشرقينمعظم

كانوإنلسلطانهوأخضعهاالعربيةالبلادتقحمالذىالاستعمار

.تمثلقلائلوهم،بالفعلللغربجواسيسالرج!اولئكبعض

منعددابأنالطيباوىاللطيفعبد.ديقروكذلك.(41)االورنساى.

حكوماتهممعمباشرةعلاقةلهمكانتالبريطانيبنالمستشرقين

.(42)السويسحرلااتتاءمستشارينبصفة

بجمعالمرتبطالاستشراقىالعملمظاهراهممنولعل

البلادإلىبرحلاتالمستشرقينمعظمقياموالجاسوسيةالمعلومات

المغلفةالمعلوماتجمعوباطنهاالعلمىالبحثظاهرهاالإسلا!ية

منويتضح.والاستعماريةالسياسيةللأهدافستراعلمىإطارفى

اعلامعنموسوعىعملفىالمستشرقينسيرمراجعة

مستشرقيوجديكاذلاأنهالعقيقىنجيبعمل!مالمستشرقين

أوبرحلةيقعملم-الحالىوقتناوإلىالاستعماريةالمرحلةخص

العشرعنرحلاتهزادتبعضهمأنبلإسلامىبلدإلىاكثر

نجالطابعالرحلاتهذهوتتصف"إسلامية.بلادعدةوإلى1رحلاث
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وفىااستعماريةسياسيةاهدافايخدمالذىالاستطلاعىالاستكشافى

علميةبرحلاتالمستشرقينبعضقام"وإذا:حمداننذيريقولهذا

برحلاتهمليقومواحكوماتهمقبلمنكلفوامنهمآخرينفإنحرة

والدولحكوماتهمبينسفاراتأوقنصليةوظائففىالسياسية

المستشرقينمنعريضةفئةنجدواولئكهؤلاءوبين.الأخرى

فىوتنقيبيةوعلميةاستكشافيةرحلاتأوعملياتفىالموظفين

جاسوسيةتكونوربماحقيقتها،فىكرةماسياسيةولكنهاظاهرها،

فىعملمستشرقيسلمانيمكنولا.(43)ااوأعمالهادوافعهافى

بالجاسوسيةالمرتبطالعملمنالاستعماريةبلادهمصالحخدمة

بالمعلوماتببلادهالخاصةالمخابراتاجهزةومدالمعلوماتوجمع

وغزوها.لاستعمارهاوالميسرةالمستعمرةالبلادعناللازمة

بهاقامالتىالرحلاتادبفائدةعلىالموزانعدنانويعلق

سياسياالغربىالأدبمناللونهذاافاداوقدا:بقولهالمستشرقون

الاستراتيجيةوالمواقع،والبحريةالبريةالطرقمعرفةفىوعسكريا

خصائصمعرفةفىافاد،ذلكمنوأكثربل،المسلمينبلادفى

البلادغزوللغربسهلالذىالأمر،المسلمينوأحوالالإسلام

فىالغربيينالرحلاتأدبأفادكماوفكريا،عسكرياالإسلا!ية

بأعمالالقائمينقائمةوتشتمل.المسلمينعلىالتجسسيةحملاتهم

المستشرقمطرالمستشرقينكبارمنبهبأسلاعدداالجاسوسية

-413-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الاستعماريةالسلطاتأمدالذى(0196-1885)فيلبىالانجليزى

منالعربيةالجزيرةشبهوعنإندونيسياعنبمعلوماتبلادهفى

الجاسوسية،بالأعم!للقيامالمكرمةمكةإلىفيهاشمللرجلةخل!

أثناءالجاسوسيةنشاطفىبخبرتهشاركالذىجبهاملتونومنهم

الأخبرة)44(.العالميةالحرب

مرحلتهفىالاستشراقأصابالذىالتحولانوالحقيقة

علىكبيربشكلساعدوالأوروبيةالأمريكيةالساحةعلىالمعاصرة

وتقديم،المعلوماتوجمعالجاسوسيةمستنقعفىالاستشراقسقوط

الغربية.والعسكريةوالاقتصاديةالسياسيةللدوائرالمعرفيةالخدمات

أمريكافىوالقطريةالافليميةالدراساتظهورالتحولبهذا.ونقصد

وبالمشاكلوالإسلامىالعربىبالواقعالشديدواهتمامهاوأوروبا

والاقتصاديةالسياسيةالمستوياتعلىوالمعاصرةالحديثةوالقضايا

المستشرقاختفاءذلكواكبوقد.الإسلا!ىالعالمفىوالاجتماعية

الخبيروظهورواللغويةالكلاطسيكيةالمعرفيةبقاعدتهالتقليدى

الأوسطالشرقشؤونفىوالدينىوالعسكرىوالاقتصادىالسياسى

جمعفىالخبيرعملتركزوقد.الإسلامىالعالموشؤون

والقيام،شؤونهفىتخصصالذىالقطرأوالأقاليمعنالمعلومات

وارتبط،المعلوماتلجمعاستطلاعيةاستكشافيةعلميةبرحلات

الأمروامريكااوروبافىوالاقتصاديةالسياسيةبالدوائرجميعهم
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الدوائرهذهفىكموظفيناقتصادياسياسياطابعالعملهمجعلالذى

بتحليلهاويقومونمنطفتهم،شؤونفىالمعلوماتيجمعون

تقابىيرشكلفىالدوائرهذهإلىيقدمونهانتائجإلىوالوصول

القرارلصانعىوتوصيات،واجتماعيةودينيةواقتصاليةسياسية

وضعفىالمشاركةإلىهادفةواستشارات،والاقتصادىالسياسى

التىوالأقطارالأقاليمفى!دهملسياسةوالاستراتيجياتالخطط

شؤوثها.فىتخصصوا

المسلمين:بلادإلىللتسللللإسهلىالظاهرىن!!لا-5

لبعضالأ!خالطيةغيروالممارساتالخادعةالأساليبمن

إلىللشمللوملتؤيةشرعيةغيروسائلمناتبعوهماالمستشرقين

اجلمنالمنورةوالمدينةالمكرمةمكةإلىوبخاصةالمسلمينبلاد

وبالمدينتين،الإسلاميةبالمجتمعاتالخاصةالعلميةبالأبحاثالقيام

بدخولالسماحبعدملعلمهماوذلك،الشريفينوبالحرمين،المقدستين

الوسائلاهمومن.المسلمينلغيرالمنورةوالمدينةالمكرمةمكة

الظاهزىالإعلانالخصوصهذافىالمستشرقوناعتمدهاالتى

باسموالش!مىبذلكشهادةعلىوالحصولالإسلامفىبالدخول

وهى.المنورةوالمدينةالمكرمةمكةدخولمنيتمكنواحتىمسلم

سوىتتطلبلافهىالمسئشرقينمنعديدجربهاناجحةوسيلة
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بنية،وذلكاللهرسولمحمداوأناللهإلاالهلاأنشهادةإعلاق

علميةالمقصودةالمهمةتنفيذبعدعنهوالارتدادالإسالهممعنالعدول

بالجاسوسيةالخاصةالجزئيةفىاشوناكماعلميةغيرأوكانت

.المعلوماتوجمع

منكلفعلهماالمخادعالأسلوبهذاعلىالأمثلةأهمومن

الاسلامإسلامهمعلىحمداقنذيريطلقوالذينوكلوبولينفيلبى

فجميعهمهورجونية.الهولندىوكذلكالمصلحى)54(.أوالسياسى

الإسلاميةالأماكنعلىوترددمسلمينبأسماءوشممىالإسلاماعلن

خاصةالإسلامىالزىوارتدوا،الإسلاميةالمقدساتوزار،كمسلم

بحوثافكتبواعهدهمسابقإلىرحلاتهمبعدعادواثمالعلماء.أزياء

.(46)والأباطيلبالشبهاتحشوهارحلالحهمعنومذكرات

فىالمخادعالاستشراقىالأسلوبأنإلىهنان!ثعيرأنويجب

يعكسانهعنفضلافيه*والدخولبالإسلامالظاهرىالإعلان

الأماكنوزيارةالمسلمينبلادإلىللشهمللاخالثيةغيروسيلة

علمياأسلوباأيضايعكسقدفهوالإسلامىبلزىوالتخفىالمقدسة

فىمنهجهممنكجزءالغربفىالأنثروبولوجياعلماءانتهجه

خاصةالعالمبلادمنالعديدفىالمنتشرةالبدائيةالشعولادرالسة

هذاويعرف.المواقعمنوغيرهااللاطينيةوأمريكاوآسياإفريقيافى

حياةفىالدخوليعنىوالذى!*ذه!ةملا*7حبمصطلحالأسلوب
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الجياةفىطرقهموتبنىمعهموالتنعايشفيهموالاندماجالوطنيين

وحياتهمول!افاتهميأوضاعهممباشرةخبرةعلىالحصولاجلمن

المناطقهذهعن.العلمطهالغادةلجمعىن)ديماسلوبوهوالدلنطة.

المعلوماتعلىالدارسفيحصلالوقتنفسفىاهلهاومعايشة

.(47)بالأوضاعالمباشرةوالخبرة

الانثروبولوجيينبعضأنالخضوصهذافىنذكرانويجب

كتابألفالذىجيرتسضثوالإسلاضيةالبلادبعضفىذلكفعلقد

ليم!الحالةهذهفىولكن.(88)ااملاحظا"الإسلام13،**ء63ح+!4

الدينافىالفعلىدخولهعنالأنئزوبولوبخىيعلنأنالضرورىمن

معبالحياةويعايشهمبالثنرةمالثحظةيلاحظههوبليدرسهالذى

الدينيةومناسباتهموشعائرهمطقوسهمفىومشاركتهم،الدينأهل

قبلمنومجربةميدانيةمعلوماتعلىبحصللكىوالتقافية

أثرهتركقدالغربىالأنتزوبولوجىالمنهجأنفىشكولا.الباحث

الاجتماعىالمنهجانتشهمار،بعدممخاصة"المستشرقينبعضنعلى

نجاحبعدوأيضاالاجتماحكيةالعلوممناهجوالأنئروب!لوجى،كأبزز

المعديد.من.مجلىالأسلوبفذاتطبيقفىالأنثرؤبول!جيينمق"العثيد

وآسيا.اللاتينيةوأمريكاإفريقيافىالوتتيةالبدائيةوالشعوبالقبائل

منالمستشرقيعفىلاالأنتزوبولوجىالمنهجوتطبيق

والتسئروالئخفىالشمللبمسائليتعلقفيماالأخلاهيةالمسؤولية
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الظاهريةالعلميةأهدافهيحققلكىللإسلامالظاهرىوالإعلان

فهذه.لعملهالعلمىالمظهرؤراءالمستترةالعلميةغيروأهدافه

تنطوىلماأخالقيةغيرئكونانطبيعتهاومنذاتهاحدفىالأفع!

ولثشخاصلكمانةوخيانةواستهتاروخبثومكرخداعمنعليه

وللبلد،برحلتهقيامهأتتاءالمستشرقمعهميتعاملالذينالمسلمبن

أعلنالتىالدينيةوللهيئات،استقبالهيحسنماعادةالذىالمسلم

منسلسلةإنها،إسلامهعلىشهدواالذينوللشهودامامها،إسلامه

بصرفمبيتةنيةوعنقصدعنالمستشرقيرتكبهاالتىالخيانات

أكبروالخيانةيحققها.انيمكنالتىالعلميةالنجاحاتعنالنظر

وجمعالتجسسبنيةهذاالمستشرقيفعلحيناعظمالخلقوسوء

الاستعماريةوالدوائرالاستخباريةالجهاتوتزويد،المعلومات

المسلمين.بلا!فىومغامراتههذهرحلاتحهبحصيلة

ذلكغيرأوكانأنثروبولوجياالمنهجعلىنعترضلاونحن

سلوكايكونماعادةوهو،المنهجوراءالسلوكعلىنعترضلكن

بحياةمستهترا،والمبادئالقيمعنمتنازلا،الأخلاقمنخاليا

الشعوبلطيبةمستغلاللعهودخائناحياتها،واساليبالشعوب

الفطرية.وسماحتها
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خائمة

للاطستشراقشاملةنقديةصورةتقديمالعملهذافىحاولنا

وللعالملجهمعلاممضادةأيدبولوجيةأبعادذاتغربيةفكريةكحركة

النقدىالعملهذاأخذوقد.العموموجهعلىوالشرقىالإسلامى

محاولةفىوالمعاصر"الحديثالاستشراق"أزمةعنوانللاستشراق

الاستشراقلهاتعرضالتىالأزمةلهذهنقدىعلمىتحليللتقثيم

وبراهينأدلةالبدايةفىأعطيناوقد.والمعاصرالحديثتاريخهفى

ومنوطاهرها.الأزمةهذهلأسبابتعرضناثمالأزمةوجودعلى

لهمحركةغربيةقوىلعدةالاستشراقتبعيةالأسبابهذهأهم

ولمءوالصهيونيةوالتنصيرالاستعمارقوىومنها،لجهودهوموظفة

منيعانىفظل،التبعيةهذهمنالتحررمنالاستشراقيتمكن

الحالى.وقتناإلىازمته

العالمبهايمرالتىالصحوةالأزمةهذهاسبابأهمومن

ولجناحهللاطستشراقإسلامىنقدتطورإلىأدتوالتىالإسلامي

وقد.بالأزمةالاستشراقىالشعورعمقالذىالأمرالتنصيرى

يعيدلكىالالمبلاميالنقدمعللاستشراقىلخ)دلاالنقدتواكب

التىالأزمةمنالخروجويحاولونحركتهمفىالنظرالمستشرقون

العلومتطورمععمقاالأزمةهذهزادتوقدفيها.أنفسهموجدوا
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ووضعهالاستشراقهويةمشكلةإثارةوبدايةوالانسانيةالاجتماعية

إلىالشديدالنقدوتوجيه،والإنسانيةالاجتماعيةالعلومبين

الدراساتفىالمنهجغيابإلى-الأصحعلىاو-منهجيته

الاستشراقية.

معهوسقطتالسوفييتى،الاتحادطق!بلالأخيرةالسنواتوفى

وهى،العشرينالقرنفىالاستشراقيةالمدارساكبرمنوإحدة

نذيراالسقوطهذاكانوقد.الاستشراقفىالشيوعيةالمدرسة

السقوطهذاكانكما،اخرىاست!ثر.اقيةمدارس،سقوطبإمكانية

لمستقبلمهددةالأيديولوجيةللمذاهبالايهممثشراقتبعيةأنعلىدليلا

.ؤعلىالهويةمستوىبكلىالاستشرصاقيةلحبنمةومعمقة،اقالاستشز

المنهجية.مستوى

منولعلمثعددة،فهىالاستشراقيةالأزمةمظاهرعناما

يبدووالذى،(المعاصرينللم!يبتشرقينالعامالعلمىالضعفاهمها

ومن.الأيديولوجى9والفكرىوالضعف،العاماللغوىالفمعففى

فىالمتخجبص!التقليدىاليستدممرقغيابأيضابمظاهرهأهم

لهةابحدببثالكريمالقرآنعلوممثو.،التقليديةالاسلاهيةالدراسات

،والجضيارة،الإسلايالتإريخوعلوم،وابفقه،والشريعة؟النبوى

اليالمشئووأأيرالإودبمطالشرقشئودطفىيالخبيريسمىماوظهور

والاجتماعيةوالاقتصادبةالسياسيةالمجالاتفىوذلك،الإسلامى
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متابعة.فىالتقليديةالدينيةالدرالبماتمكانةوانحصرتوالفكرية

للمسلمينوالاقتصاديةالسياسةالحياةفىالإسلامىالدينتأثير

غاب.وكماالتقليديةالدينيةالدراساتوتدهور،المعاصرين

التقليثية،الاستشراقمراكزايضاغابتالتقليدىالمستشرق

والتىالإسلامىوالعالمالأوسطالشرقبحوتمراكزوانتشرت

واتخذتوالإسلامى،العربىالعالموبلدانأقاليمفىتخصصت

."القطرية"والدراسالاالإلهيمية"،"الدراساتمسمىلنفسها

وزاراتدوائرمباشرلك!ث!بتخدمالمراكزهذهوأصبحت

الأمريكية.المتحدةالولاياتوفىالأوروبيةالدولفىالخارجية

الأقلياتلثلماءالواضحةالسيطرةالاستشراقازمةمظاهرومن

بعضىعلماءوكذل!ك،الإسلامىالعالمفىوالنصرانيةاليهودية

الأفلياتلدراسةإنشاؤهاتمالتىالمراكزفىوذلكالإسلاميةالفرق

المراكزفىالقوىت!اجدهمعنفضلا،الدينيةوالفرقوالطوائفا

الأفساممن!غيزها،الأوسطالشرقدراساتوأقسامالاستشراقية

المناخهذاظل..وفىالشرقيةبالدراساقيالمصلةذاتالعلمية

وحضارتهبالشرقالانبهاربضعفالاست!فرأقيةالأزمةازدادت

الدافعة-الثمهمخصيةالألمسن0والتهياز،المعاصرينالمستشرقينلدى

.مظاهرأهممننجدابنهايةا.وفى.الدراساتهذهبمعرالاهتمامإلى

للحركةالذاتىىقازمت!تنسالاالنقدزيادةالاستشراقيةالأزمةهذه.
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ويشير،الاستشراقيةالحركةداخلمنيأتىنقدوهو.الاستشراقية

الأزمة.منوالخروجالتصحيحفىورغبة،داخلىتذمروجودإلى

مستوياتعدةوالمعاصرالحديثالاسنشراقازمةاتخذثوقد

والأزمة،الاستشراقيةالهويةمستوىعلىالأزمةفىحصرهاتم

بأزمةيتعلقوفيما.الأخلاقيةالأزمةواخيرا،للاستشراقالمنهجية

وأشكالصورعدةاتخذقدالاستشراقأنفىشكفلا،الهوية

لاهوتىعلمفهو،واضحةهويةللاستشراقتصبحأنمنمنعت

أسلوبوهو،الإلسلامضدوالمسيحيةاليهوديةعنيدافعجدلى

وعلىالاسلامىالعالمعلىالغربيةالسيادةفرضإلىيسعىغربى

الأيديولوجياتمنلعددمستودعاوأيديولوجيةوهو.الشرقىالعالم

عندعلمأيضأوهو.والأمريكيةالأوروبيةالساحةعلىالمتواجدة

المدافعينبعضعندوالأيثيولوجيةالعلمبينويجمع،دعاتهبعض

الذىالأمروتناقضتالاستشراقمواصفاتتعددت.وهكذاعنه.

ونحن.والأيديولوجياتالعلومبينوشخصيتههويتهعلىانعكس

الغربيةأهدافهالهاغربيةفكريةحركةالاستشراقاننرى

أنيمكنهاالتىهىفقطوالحركة.ا!شرقىالعالمفىالخالصة

لأزمةوالمكونةالمذكورةوالتناقضاتالإشكالياتكلتستوعب

بتدهورحدةالهويةأزمةازدادتوقد-.الاستشراقيةالهوية

والمدرسةاليهوديةالمدرسةوهما:للاستشراقنالدينيتينالمدرستين
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فىالأيديولوجياتبسقوطعمقاالأزمةازدادتكما.المسيحية

المدرسةسقوطوبالتالى،الشيوعيةالأيديولوجيةأهمهاومن،الغرب

.الاستشراقفىالشيوعية

مسألةفىالاستشراقأزمةتظهرالمنهجى،المستوىوعلى

يمكنواضحمنهجوجودوعدم،للمستشرقينالمنهجية.الرؤيةغياب

المنهجية،الأزمةلهذهأسبابوهناكالاستشراقى.بالمنهجتسميته

ومدارسه.الاستشراقعلىالأيديولوجيةالاتجاهاتسيطرةمنها

للاتجاهاتالاستشراقوخضوع،العلمعلىالأيديولوجياوطغيان

العلوممناهجعلىعلمياواعتماده،الغربيةوللنظرياتالفكرية

هذهفىالمنهجعلىعالةيعيشفالاستشراق،والاجتماعيةالإنسانية

العلوملمناهجاستخدامهفىأنهكما،يخصهمنهجلهوليس،العلوم

الاستخداميستخدمهاولابينها،ئلفقنجدهوالاجتماعيةالإنسانية

الدراساتمجالاتاتساعأدىوقد..العلومهذهفىالمحددالدقيق

الأزمةاتخذتوقد.المنهجيةالأزمةحدةزيادةإلىالاستشراقية

العلميةالاستقلاليةغيابأهمها:ومنمظاهر،عدةالمنهجية

الاستشراقية،الدراساتفىوتنوعهاالمناهجواختلاف،لعممتشراق

غيالاأيضأمظاهرهاومنلها.موحدمنهجوجودوعدم

عادةفالإسلام.الإسلاميةالدراساتمج!فىوبخاصةالموضوعية

فىالمستشرقينجانثامنتوفيقعدموهناكفيه،ليسبمايوصفما
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لقضيةالدراسةهذهتعرضتوقد.كدينالإسلاخجوهرعنالتعبير

منالرغمعلىنيقرئ!تسملالدىلثففمنظريةغيابوهىمهمة

التىالفهمبنظريةومعرفتهمالأديانتاريخبعلمابوثيقاتصالهم

تفسيرفىالفهممشكلةوقد،ظهرت.الأخرىالأديالطلفهمتطورت

النصإخضاعيتمحيثالمستشرقينعندالاسالمىالدينىالنص

وليس،للنصاستشراقىتفسيرإلىوالوصول،المستشرقلرؤية

النصفهمعلىالقدرةعدميعكسالذىالأمرله،إسلامياتفسيرا

بالنصاستشراقىتلاعبإلىأيضأيشيركما،المسلمونيفهمهكما

معه.التعاملفىأمانةوعدم

فىوخطيرمهمجانبهعلجةإلىالنهايةفىالدراسةوكنئقك

وقد.ةي!خألاالأزمةوهىوالمعاصركاالحديثالاستشزاقأزمة

"الاستشرإقية،الأخلاقياتمصادر*ؤئحديدالأزمةبهذهالئعريفتم

.والتنصيرية،والصهيونيةاليهوديةلملأخلاقأصولهافىإلىوردها

الصهيونىإليهودىللاستشراقالأخلاثيةغيرللممارساتتحديدمع

التنصبيرىللاستشواقلمحالن!مببةأفضهاومراالتنصيرى.وللاسنشراق

والخدمات،والتعليمالطبوكوطيعكاإلانم!نلانجية،الحاجياتاستغيكل

أهيدافلئحقيق.والمغنويةللماليةوالإغرإء1فتاالاجتطعية،

!استخدامؤالنسابكا،ءرلأطفك.اسئغدئيوكذلكالتتضيوى،الاستشواق

اقالالمبقشرأخلأيالتا."إلى.الدد!المهة+.تقرطت،.امك.،.الخذأعألمهاليبنما
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العنصرلةمنسسا*ىلعقامتوالثتئالاسععمارىالسياسى

القوةمبداواعتماد،الخلقيةالقيموإنكاروإلأفضلية،بالتميزوالشعور

الاستشراقاكتسبهما.إلىالثراسةواشارت.الوسيلةتبرروالغاية

،الحضارىالتفوقمانظريةوأهمها،الغربيةالحضارةأخلأقياتمن

والإلحاليةوالماديةابقوميةوالألمس!،الغربيةللحضارةوالتعصب

.الحضارةلهذه

دورأهمهامناخلا!يةقضاياعدةالدراسةوتناولت

علىوالعملوالاسلاهيةالشرقيةالثقافةتخريبفىالاستشراق

ونكرانتغر!بها.علىوالعمللمصالتها.صكلىبالقضاءإفسادها

وتمونظرياتها.أفكارهاواستلاب،الغربية.الحضارةعلىفضلها

دورمثلللمستشرقينالأخالقيةغيرالمفارساتمنالعديدتناول

التحريفأعمكفئوو"قوعهنم،العلفيةالحقائقلتشويهفىالمستشرق

العلمى،البحثأخلاقياتغيابكما-تناول.الشبهاتوصناعة

.العلمية،بالمنهجيةوبالتمسلدبالعلمؤالتظاهرالغلمية،الأمانةوغياب

هذاوإهمالها.الايجابياتعنوالتغ!ضىالسلبياتعلىوالتركيز

سرقةمل!الأخرىالأخالنهيةسنهيرالأعم!بعضذكرإلىبالأضافة

وانتح!،الشرقيةالأثارونهافيها،والائجارالشرقيةالمخطوطات

،المعلوماتوجمعالتجسسبأعم!وألقيام،والنظوياتالأعمال

البلادإلىللشمللوسهملةذلكواتخاذللإلممنحتمالظاهرىوالإعلأن

الاستشراقىالعملبهااتصفالتىالأفعالمنذلكوغيرالإسلا!ية،
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الشرقية.للبلدانالطويلالالعمتحمارىتاريخهطوال

طبيعةإلىالمستشرقينتنبيها!نابهذاهدففإنوبعد

وجهةوتوضيح،الاستشراقبهايمرالتىالأزمةوتحليل،اعمالهم

السقوطهذاالاستشراقسقطولماذا.الأزمةهذهفىالإس!يةالنظر

الحادةالأزمةإلىبالإضافةوالأخلاقىالمنهجىالمسئوىعلىالمروع

الاستشراقيةءالشخصيةوفىالهويةفى

الطاحنةالأزمةهذهبفعلينتهلمالاستشراقأنالنهـايةفىونؤكد

الحركلتأقدممنفالاستشراق.المذكورةالمستوياتعلىبهايمرالتى

الاستشراقفسيظلوشرقاغرباهناكأنوطالما،الغربيةالفكرية

للمئغيراثويستحبيلاالعصر،معويتكيفيللونشكبلاوهوموجودا.

تتناسبالتىالأشكلىويأخذ،العالمفىوالاقتصاديةوالفكريةالسياسية

عنالكف!ففىالممسلميندوروأبدا،دائما،ويبقى.المتغيراتهذهمع

ومنابعة،علبهتطراالتىبالتغبراتوالتعريفالاسلشراق،طبيعة

منهجيتها،وتفويمأخطائها،وتوضيحالإسلاميةالدراساتفىأعماله

والاستمرار.نفسهأمامقارمث!تسالاكشففىالاسلامىالدورومواصلة

تقثيمفىالمسلمينالعلماءدورأيضأويبقى،بأزمتهوئعريفه،نقدهفى

باللغابجادةعلميةأعمدخصمنالغربإلىوحضارتهالإسلام

وإنجاز،اللغاتهذهإلىالجيدةالإسلاهيةالأعمالوئرجمة،الأوربية

تتمالأعم!هذهوبمطو.مسلمونعلماءيكتبهاإسلاميةمعارفدائرة

الشرقىالفكرفىالسلبىتأثيرهوتحجيمقارئ!تسالامواجهة

الغربى.و

التهبحعدنم
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والمراجعوالعصادرالحواشى

الأولالبابحواشى

الأولافلفصلاأولأ:

(،)ول4كة*48*ذ!ح3!،.م!+4!س3للأ4لأ؟ءأل!!سا!ن4ي!كمعحلمهحكعكح!*44!لة

3ح40،ةك3)الف"كلا!ل!!س*ال+ةل!نحة5كاكلة*ح3*،رهةء3ح!5ح3آول"*ءل(رومءأل6!س

حممعكح!*44!لة+3!كلأ*نةحه"6!ل!نمحك!ه3*حةول44حاكمةى34للأ4حذ3

!د3ءح"*!ن8*.ط!هللأحلمة"46لهة3،كه!ه"حك!*ء3!ممكلة44*م!.مة،976...9.

:لكتابنقدى"عرضأنظر:بايندرللمستشرقالنقديةالدراسةهذهتفاصيلوعن(2)

فىحسنخليفمحمدأ.د.إعدادبايندرليوناردتحريرالآوسط".الثرقدراسة

الاستشراقيةالدراساتلمركز.الدورىالكتاب.وحضاريةاصتشراقيةدراصات

.374-357هـص1341المنورةبالمدينةالدعوةكلية.الأوكالعددوالحضارية

فىالنصرانيةنشرومحاولاتهلولريموندالفرنسيسكاقالراهب.الغامدىعلى.د(3)

-571ص؟998مارسالأولالمجلد6العدد.العرىالمورخمجلة"اأفريفياثهال

الأعمالوالصهيونيةوالتنصيربالاستعمارالاستشراقعلاقةموضرعفىأنظر"ا.581

التالية:

كة"م!-4!ك!ف4.!ه!ح!أمهلن3!"ح!م!ألاه**ح!ةلك"،لا!!!م*40*"،980.
"!.3.،س!!له!لأ6!ك+ء!لة4*!س5*4مهءق*ح،*اة5*.

ل!ه*كهـ-"لهة.مم!حلمةيلأ-اس!46!هىف!س*أعل،5*،*نيح5ة5.مح!"ح!هة!3!،963.

انظر:المهمةالعربيةالآعمالومن

وهبه(مكتبةالغرو،بالاستعماروصلتهالحديثالاسلامىالفكر.البهىمحمد.د-

.9771،العاشرةالطعة،القاهرة

1983.بيروتالرصالةمرعسمة،الغربيةوالحضارةالإسلام.حسينمحصدمحمد.د-

.الهلالدار.القاهرةثقافتناإلىالطريقفىرسال!شاكر.محمدمحمودالأستاذ-

.9721القامرة،المدقمطبعةوأحمار،أباطيل------------

مجلة.والاستشراقوالتبشربالاستعماروعلاقتهاالصهيونيةحمايلوفيتثى.أحمد-

.م1975ـه1395عام7-6العددالسادسةالسنةالإسلامىالفكر

الجهاد،رصالة،الامششراقعلىوالصهيونيةاليهوديةأثرالزيادى،اللةفتحمحمد-

.9891وفبرايريناير47-73العددان

الإسلامى،الفكرمجلة،الاسششراقفىوالصهيونيةاليهوديةالسيد،رضوان.د-
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(4)

"5)

"6)

(8)

أ9)

(10)

هـ.1!ن*9الأولىجمادي،91السنةالأولالعدد

.804العددالرياض،المجلةمجلة،والصهيونيةالاسشث!راقسعيد،إدوارد.د-

-07!.43؟ل!!6،*لا33ذ6لة5فىح*فلط3***4"03ا4ةء5*ة5*.!3لأوللا3!نا"4،03

!كس*!ملحهرا!حلمة8.017،*ء..،2.هحكاطح3)89،.

-*خ75،!ل!ح**44*4.ولغن!لة)5)مة444!سهكا"6)!ست53طث*!حا:"4أح،967

!"!*ن!"س!كالة،7ة44ا!جكن!له!178.4.،6فىءلأ.39.2!لق!،992.

دارصاعهاشمترجمة،ومعارضيهدعاتهبينالاستشراق:المترجةالأعمالومن

.م1994الساقى

وعنوانه:ربجدانيالالمستشرقلكتابمنورأحمدقدمهالذىالعرضأنظر

-*ه"5هقح!،فلة54.ح)،ل!6لةساح"*مم!ح!"3*!طح!4لاهحة!ك)حكن!!ع5!مةاح!ل.

.11.-071هـص4411الآخرةجادى4،2العدد،الفيصلمجلة-

.011صالسابقالمرجغ

.011صالمرجعنفس

إعدادميكيلوأندرىكاهنكلودالمستشرقينمع"اعربية"شؤونمقابلةأنظر

-278ص،9821فبرابر21العددعربيةشئونمجلة.العزمأبوالغتىعبد.د

279.،

.283صالسابقالمرحع

.283صالمرحعنفس

لمناهحهاوالناقدلهاوالمحللالاستشراقيةللظاهرةالدارسالعلمىالاتجاههذايمثل

الدراساتعلىوأثرهاالاستشرافيةالظاهرةوعنوانه:الحاجلمساساسىكتاب

دار،الاسشمراقفلسفةحمابلوفش،أحمدوكتاب.م9911مالطة،الإسلامية

العربيةالدراساتفىالمستشرقينمنامج:وكتاب،0198القاهرة،المعارف

بينالاستضراقالصامراتى،قاسمومحابهـ.5041الكويت،والاعلامية

محمود.دوكخابهـ،3041الرياض،الرفاعىدار،والافتعاليةالموضوعية

الرسللة،مؤسسة،الحضارىللصراعالفكريةوالخلفيةالاستشراق،زقزوقءمدى

هـ.1405الثانيةالطعة5رقمالأمةجمناب
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(11)

(12)

(؟3)

(14)

(1ء)

"16)

وآثارهاالاستشراقوسلبياتإمجابياتبتوضيحاهتمتالئالأعمالاهممن

وصلت!الحديثالإمملامىالفكرالبهى،محمد.دالشيخكتابالإسلامىالفكرفى

(ثررعدتالئالكتبومن،م9571،القاهيرة،ومبةمكتبةالغربىبالاستعمار

المجتمعاتفىالاسشراقىالفكر،ثار:كشابالاسلامىالمجتمعفىالاسثراق

الانسانيةوالبحوثللدراساتغيندارحسنخليفةمحمد.دتأليفالاسلامية

مجقمجالفىللاستشزاقالناقدةالدراساتومق.م991لأالقاهرة.والاجتماعبة

فىالشنة..ومبهانتهاالسباعئ،مصطفى.دكخابالاسلاميةالدراساتمجالاتمن

.دوكتاب،4،9491الطعةبروت(إلاسلامىالمكنب،الاسلامىالتشريع

المعاصرين،والكتابالمستشرقينشبهوردالسنةعندفاعضهبة،أبومحمدمحمد

.1967القاهرةالأزهر،مطبعة

الاستشراققسمطلاليأنجزها.الئوال!كتوراهالماجستررمساثلعناوش(نظر

البهتابفىالمشورةبالمدبنةالاسلاميةسعودبنمحمدالإمامبحامعةالدعوةبكلية

الدراساتيصدرهـمركزالذى"اوحضاريةاستشراقيةا"دراساتالدورى

.م9931ـه1341الأولالعدد،المضورةبالمدينةوالحضاريةالاستشراقية

سعودبنمجمدإلامامجامعةالمنورةبالمدينةالدعرةكليةالمركزهذامقر

وحضارلة".استشراقيةا"ثررإبحاتبعنواندورىكشابعنهويصدر،الاسلامية

"ارسالةبعنوانفصليةمجلةعنهويصدرالقامرة،مجامعةالمركزمذامقر

.،االمشرق

الفاهرة.،المعارفدارأجزاء،3،المسشرقون،العقيقىنجيب

المستشرقين.موسوعةبذوى،الرحمنعبد.د

(،7)!م"ال334نة4"،*دنلعأ*س!!*هاد!لص!ح،**!س!"!!*،"ام*4ء*"،980.

السلطة--المعرفة:الاستث!زاف:عنوانتحتكيبأبوكمال.دالعربيةإلىترجمة-

فىالكنابتجاهردود.الفعلأنظر،م1981العربيةالأبحاثمؤسسة،بيروتالانحثماء،
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منالاستشراقعددمنالثاقالجزءفىالمنشورةالتاليةالأعمالوفىالمترحممقدمة

:9871بغدادالعامةالثقافيةالثؤوندارتصدرهاالئالمقارنةالثقافةكتبسلسلة

قاسم.محمودعرضالانشاء،السلطة،المعرفة:الاستشراق-

.المباركعدنانإعدادسعيدإدواردكنابفىبولندية؟راء-

برناردصحالحولملاحظاتالتراع:و!عيةفىالاستشراقىالنصخصائعى-

حسين.يوسفكاملوإعدادترجمةسعيد.وإدواردلويس

سعيدلادواردالاستشراق:بالاستشراقالخاصالعدد،الكتبلمعامجلةفىوأنظر-

الفكر:كتابهأيضأالسامرائى،نعمانللدكتوروأنظرالسامرائى،نعمان.دعرض

.أركونومحمدسعيد)دواردبينالعرو

شؤونمقابلةأنظرلويسبرناردبخلافسعيدلادواردالناقدينالمسثرقينومن-

مجلة.العزمأبوالغئعبد.دإعدادميكيلوأندرىكاهنكلودالمستشرقينمععربية

.9821فبراير21العددعربيةشرون

تقييم،المسلمينوالباحثينالمستهمثمرتينكتاباتلننالإسلامياتالندوى،الحسنأبو

الاسلامية.الموضوعاتفىالمسلصينالمؤلفينلبحوثواستعراضالمستشرقينلكتابات

.02ص.م9851ـه5،41،الثالثةالطعة،بيروت،الرسالةمؤسسة

.21-52صالسابقالمرحع

فىالندوىالحسنأبرالشيخقدمهالذىالاجمالىالعرضفىالأعمالهذهأهمأنظر

عرضاقدمحيث"المسلمينوالباحثينالمستشرقينكتاباتبين"الإسلامياتمحابه

فىكبمرتأثيرلهاوكانمضىترنخلالأنتحتالئالاسلاميةالأعماللأهمشاملا

.79-22صحيدةعلميةخدمةوالمسلمينبالاسلامالمعرفةخدمة

بتاريخ001العدد"الأصوليةيشرحونمستشرقا"ثلالونملف،الوسطمجلةأنظر

.114ص؟م،993/12/27؟
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.411صالسابقالمرحع

.21صم29/1993/11بتاريخ96العددالسابقالمرجع

مؤسسة،الحضارىللصراعالفكريةوالخلفيةالاسششراق،زقزوقحمدىمحمود.د

.128صم1985ـه5041الشانيةالطعةبروتالأمةمحابسلسلة،الرسالة

أنظر:الإسلامبدراسةعلاقتهفىخاصةالأديانمقارنةعلمعن

-".ح.3!ف6لأفى!سه*5ةل"!!ف7!س*!سنا!ةء":!ف*!س463لة"4لأ!أ"+ء!اأ!ك4ء+3ء

*ح،،!ذء*اك8ى33*أل3!ل!لو!س!ل!04ءاه!ال.م!لأ!7امم!حم!ىاف!4!س،"24ء3!س94.ول

8*"!!مأن!)6ل!حقول7ح33ة4لأ8،ح)!ن5!!5"3!س5،53!!حن!)ححة4طه"ة!"،959.

انظر:الديندراسةمنوموقفهالأديانتاريخأوالأديانعلمعن(18)

-ر05!سء4أ!ن*!ة"!."4!س+ة8،5+ء2*!ساة!ة5*3،*!ل!فىس!حية،"+حلاأةكام5+ء2

،3*ء!ناس!*ور3*أل3*ذلو!سلو040،ه!ألص.!ح.،-30.

-فى3طح+لهد!س!)ةس!*3،+4!!ف3(ه+8مة!ذأح*ه*3كمة!"3!"ةك!قه"هم3!ل!!سس!"ء-ءح*ءنى!523

*)حة3*هذ!"،*+ح+!5!+3ء*"،س!!"ه5.كع3لأ*5*ذول!سولء45)هلأ!!س4.!ح.،63.

-7!*4ح3محكلألا"،ناس!*!،ه!!لز!ى5*م!مح!!*4ول!"،حم5قهأه*،!كا5.!لا02!م.ة!محح3:

+ح83!!س!،،ح**4ك!لالث!!ى!م44.آ"938.

العدد.العربىالفكرمجلةقبيسى،حسن.دترجمة،أزمةفىالاستشراق،الملكعبدأنور(19)

جاسموأنظر:.77صبيروت،العربىالانماءمعهد،9831مارسيناير31

.87عىم9911الرباطانسدادهأفقفىقارش!سالاالموسوى.

.81،91صسابقمرجعالملكعبدأنور(20)

،الوحدةمجلة،حميشلمبنساتقدصمالاسضشراقية؟المعرفةتبعيةمنللنحررالاستغراب(21)

.071صالعددالمغرب

.701صالسابقالمرجع(22)
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الثاا!كأالفصلثانيأ

الاسلامعنالمحدثينالمشمرقينبعضلكتاباتا"مراحعاتعاشورالفتاحعبدد.سعيد(1)

-18ص9871القاهرة.وحضارتهالاسلامتاريخثنيبحوث:كنابهفي"وحضارته

أنظرللمستئرقينالعلمىالتكوينطبيعةلمعرفةالقدامىالمستشرقينبعضسرراحع19

،بدوىالرحمنوعبدالقاهرةالمعارفدارأجزاء3المسششرقون،العقيقى،نجيبذلكفى

المسنشرقين.مولسوعة

الشرقيةللمعرفةطلباالقدامىالمستشرقينمعظمبهاقامالئالعلميةالرخلاتأتظر(2)

."نوقر!شتسملا"العقعىنجيبفىالمستضرقينسرق.وذلكرالإسلامية

كخابذلكتتبعفىالمفيدةالكتبومن.العقيقىلنجيب"المستشرقون"اذلكفىأنظر(3)

الطائف،الصديقمكتبة..مجمعيون-جامعيون-!ياسيون:مستشرقون،حمداننذير

هـ.00841

أنظر:والشرقيةالاسلاميةتامه!اردلاتمريلمشاكلعن(41

-!ح3ول4لأمءح!لأ!ف44!ا.،كمهم!ح4.لأ!كلة*هس!لهأ4!ة*4!س30آ5)!ن!اذ"لأس!46دة

3*ء3"*"ح*83!مم،976.".02-3

-*!ل!لاكن.كأ*!نه.حوللاح*هكلة4ي!ل!حة63ل!ولة4س!لمهآكدم!:كذلكطروأ3ءكم!نهلمل

3ءحد!س!4لمةزل*ح*34ءممه-كه!3سص،،98،.حامهن!عط4س!نة*33!53هحذ*ةء*

،*ة!لالا!.اء7،+)"هلأ0،لا،لار،5.0.982.

بالجامعاتالأوسطةوالشرقالعربيةالدراساتبرامجدليلوأنظر4صبايضدرأنظر(5)

279ص3041بأمزيكاالصمعوديةالثقافيةالملحقيةإصدار.الثانيةالطعة،الأمريكية

دراسة:لكتابنقدىعرض،وحضاريةامشث!راقيةدراسات،الدورىالكنابوانظر

.362صحسنخليفةمحمد.دإعدادالأوسطالشرق

+!س3ول4لأآه44!سةول44ا!سى*3،آ!س4.لأ!.صأ!ذ*4!س3،".4-5.(6)

،بيروت983،321العدد،العربىالفكرمجلة،المششرقيننقدفىبلرا،دىفرانسرا(7)

.146ص"

(9)

نكالطز**.*ص4،.س!7لأح*ه46لةحن!لأم!3،*7أ44،!س(كمةى3ول4،ح0.3،3.

4"ذ!ح3!+ح3ول4لأمه*ح7ة44)ح."،كة!4-5.

-432-http://www.al-maktabeh.com



والفرنسيةاللاتينيةباللغاتيكضبكانالذىدوزىالهولندىالمششرقذلكأمثلة1(من0)

نجيبأنظر.الساميةاللغات"معظمويعرفوالهولنديةوالألمانيةوالإسبانيةوالانجليزية

أجادالذىنولدكةالمستشرقوكذلك930صالثاقالجزء،المستشرقون،العقيفى

الأوروبيةاللغاتومعظموالسنسكريتيةوالمركيةالفارسيةواللغاتالساميةاللغاتمعظم

والأسبانيةوالانجليزيةوالفرنسيةوالألمانيةلليونانيةاتقانهومنهاالاستشراقفىالأعاسية

.(38.-379صالثاقالجزءالعقيقىنجيب)أنظروالإيطالية

الاسششراقيةالدراساتعلىالفيلولوجىالاتجاهسيطرةمنالجديدالاستشراق1(تخلعى1)

بالتاكيدوهذاالضصوص،لفهمكأساسوتاريخهااللغةبدراسةاهتماتجاهوهوالتقليدية

الجدد.للمستشرقيناللغوىالمستوىإضعافإلىأدى

4!لة!ح3"+!س5*4لا652لأح7،44،!سى!9.0،34.أنظر:-

للفكرالعالمىالمعهد،والحركةوالدعوةالفكرفىمراجعات،حسونةعبيدرمع(12،

.27صم1991هـ/1341أمريكافرحينيا.،الاسلامى

الضحولفىالإقليميةمعالجاتهالنطاقاتأضيقتحديدوضعإلىالاقليميةالدراسات)31(تتجه

قطريةدراساتمصطلحوظهر.المنطقةلغضاياالقطرىالتناولإلىالإقليمىالتضاولمن

القطريةالدراسماتونهتم!!ول.5ول4،ح3إقليميةدراساتمقابلفىك!*داءحكح!نة*3

والاحتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمستوياتعلىالمبحوثةالأقطارأوضاعبدراسة

بينالمسافةنرسونى،أحمدفرادذلك:فىأنظر.والدينيةوالثقافيةوالجغرافيةوالعسكرية

رمضان،55السضة،47العددالمضهل،مجلة،الاستشراقيةوالدراساتالإقليميةالدراسات

".م1989ـه9014

الجهاد،رسالةمجلة.الاسششراقعلىوالصهيونيةاليهوديةأثرالزيادى،اللةفضح1(محمد4)

.9981وفبرايريناير47-73العددان

-0189للاسضشمرافالأولىالأزمة":بعنوانلهمقالفى-الثالثبيركادمون)51(يربط

نظرهوجهةومن.الغربعلىللشرقالثقافيةوالسيادةالسياسيةالسيادةبين"4911

،ودراسةاللغةفقهفىحذورهحيثمنفكريآتراثآفقطيمثلالاستشراقلاأن

-..4"!بم!-
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(6

(7

(8

(9

(1

(2

(3

(4

(5

(6

فهو.ذلكمنأكئرولكفالشرقيةالشعوبلحضاراتكنماذجالشرقيةالنصوص

كالطلقد.لمالعاوبفيةالأوسطالشرقعلىالغربيةاليادةظامرةعنمنفصلغر

وفكريةءسياسيةمزدوحةوظيفةدائمأللامششراق

أنظر:

4!لما*م!حلمه!حط3"،ح!ل!(3كل!3فىح3كهأ53ه!ح*!،ة3+،9،4،890.*ة

نةولءح33ةل!ح!س34!ل،كاس!ول!لأول3حح"س!"ح35هح"ةلح3،حح515،!ن3*ق8"عاكذ!فه*54لا

حح**!س*!ق8!*،4ح،!*ع4ح3ح4ح3حةح*هن3"!لا!س.ع!ة5.،849.ع.3،2"5،2.

.150-491صالمسنشرقيننقدفى،بلوادى(فرانسو

العلومفىالبحثمعوقات،الغبراشفيق:أيضآوأنظر471صالسابق(المرحع

الكويتصجامعة،9891ه!رخ،الاجتماعيةالعلوممجلة،العربيةالاجتماعية

أيضأةوانظر225-226

*.ولذ44.حاأل!ء!لأس!4!لةكح!دي3*ذ!ن44)حى!8للا،43ة!س5.

.مأ8،!4ح30ح4.،ح!ل!34لا4لا52!ل!!!ن44،ح،،كهـم!ح.،

*"409-،ه

*ة4!،ه-،،.

*ة4"،،-،30

*ذ4"،5-،70

*ة0.4."07

،بيروت،أبوديبكمالترجمةالانشاء،السلطة،المعرفة:الاستشراق،سعيد(ادوراد

.324-322ص،39ص

.282-281ص،عرببةشئونمجلةمعهأجرقامقابلة(فى

.282عى،السابق(المرحع
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.298-288ص،عربيةشئونمجلةمعهأجرقامقابلةىف(27)

ولح*ت!*حه+!+ح3أ*4ح+!(ذ8*ةلكاس!4فىهس!43،لعأ"ح5!فئ!3!؟*ة،ا!س975،4.(82)

.38ص،لاستشرافا،سعيدادوارد(92)

.38ص،السابق03(المرجع)

.83ص،السابق)13(المرجع

!.أل!*لو.+!س54لا4لامه13)ةل!لأكاه+ح*!م،ذ،9.ح202.(32)
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الئانىالبابحواشى

الأولالفصلحواشى:أولأ

الأمةكتاب.ا"لضارىللصراعالفكريةوالخليفةالاستثراق:زقزوقحمدىمحمود(1)

،م1985إبريلهـ،5،14رحه،الثايةالطعة.الرسالةموسسة5العدد

.52ص

ريجدانيالتأليف.الاستضراقمنترنان:المستشرقيننقدفى.بلوادىنرانسوا(2)

نوفمبر،4411الآخرجمادى،4.2العددالفيعلمجلة.مندورأحمدوعرض

.071ص،م1993

للفكرالعالمىالمعهد.والحركةوالدعوةالفكرةفىمراجعات.حسينةعبيدعمر(3)

هـ-ا214الأولىالطعة.الأمريكيةالمضحدةالولايات-فرجينيا-الاسلامى

.24ص،م1991

،الجهادرسالةمجلة.الاستثراقحركةفىوالمنهحيةالجماليةالاتجاهات.لمالعاعمر(4)

.95ص،م9891ينايرهـ،1398الآخرةجمادى،73،74العددان

.95ص،السابقالمرجع(5)

.38ص،بروت،أبوديبكمالترجمة،الاستشراق:سعمدادوارد(6)

.39ص،السابقالمرجع(7"

.42ص،السابقالمرجع(8)

.53ص،السابقالمرحع(9)

75"،ح!"!4!،+4ع5لمالح4لأمهأعك،!ل6!6لأفلع!*س!كأه3،كمأ15)**"،*!ل!كأك!خملأ)ح،4،(1.)

.202.!"988"

لو،4..ء202.(11)
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(2

(3

(4

"ه

(6

(9

(2

(3

(5

(6

71

(8

ذول4"ح.202.(1

!ذ4،ح.202.(1

ذول4.ء.203.(1

العربية،الآبحاثموسسة.صايغيزيدترجمة،الاسضشراقونهايةماركس.ترنر(بريان\

.13ص،م9811،بيروت

13العدد،العربىالفكرمجلة.قبيسححمنترجمة.أزمةفىالاستشراق.عبدالملك1(أنور

.77ص،بيوت،م9831يضاير

.78ص،السابق1(المرجع

.لهلأ"!140+*حلاكا!،83م15!كل!الأ"هق!س*اممان3.كط.ح207.(1

1).206.!!4"*

.84ص،أزمةفىالاستضراق.ألملكعبد2(أنور

.85ص،السابق2(المرجع

صالمعاصر،المسلممجلة"الإسلاملظهورالماركسيةالتفسيراتحول".مصلوح2(سعد

62.

.62ص،الساتجه2(المرجع

.130ص،إسلاميامستعربا2(بلياييفت

بعدها.وما،135ص،السابق2(المرجع

.61،صسابقمرحع،مصلوح2(سعد

.65-46ص،السابق2(المرحع

.65!ما،السابق2(المرجع
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(9

(.

(2

(4

"6

(7

3)

.12عى،والاستشراقالإسلام،زتزوقحمدىمحمود

.13!ص،ع!ابقمرحع،إسلاميآمستعربآبلييايف

.311-130ص،السابقالمرجع

.85ص،سابقمرجع"أزمةفىالاستشراق*عبدالملكانورعننقلآ

.35ص،الاستشراق.سعيدادواردعننقلأ

.85ص،عبدالملكانرر

الأولى.السنة.الانسانمجلة"والآيديرلوجياالعلمبينالاستضراق"ا.الأمراقحسن

.26ص،م0991مارسهـ،0411،ضعبانالأولالعدد

.28-72ص،السابق3(المرحع

المسلممجلة.الاجتماعىالعدللمفهوموالماركسيةالادلاميةالرؤيةخليلالدين3(عماد

.87ص.المعاصر

.22-12،والاستشراقالاسلام.زتزوقحمدى)83(محمود

.22ص،السابق)93(المرجع

الريلض،،للنشرالرفاعىدار.والافتعاليةالموضوعيةبينالاستشراق.السامرائى4(قاسم0،

.139صهـ،0341

.041-139ص،السابق)14(المرجع

.139ص،السابق)2،(المرجع

الئاا!كأالفصل

،البحوث.ممركزالمحفوظةالاستشراقيةللمنثموراتالرصفى.الفهرسالسامرائىقاسم(1)

ابنمحمدالامامحامعة.والنشرالمقافةإدارة.الاسلاميةسعودبنمحمدالإمامحامعة
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(2)

31)

(4)

.91ص،م8891هـ،8041،الرياض،صلاميةلااممعود

+ح0،4+ح5!ثل7الح*(لال!ول04+ح*ح!ك!سةل"ح4!.،.

*ة4"!.2.

*ة.2.ء،4

.9عى،الاستشراقونهايةماركستيرنر(5)

الأزهر،مجلة.واتمختحمرىلكتابمراجعة،مكةفىمحمد.الأهوائىفوادأحمد(6)

.754ص،1964ديسمبر،1384شعبان6العدد

.58-57،سابقمرحع،تيرنر(7)

-439-
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الثالثالبابحواشى

.الأولالفصلحواشى:أولأ

07،ول!"+4ح3لملأ4لأ1502"لةا6لاهق!س*(ةلف3،كط!.206.:انظر(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2).

(3)

.82-81ص،أزمةفىالاستشراق.عبدالملكأنرر:أيضآوانظر

والدراساتالشريعةكليةحوليةالمستشرقينعندالمنهج.الديبعبدالعطم

بعدها.وما،035ص،م9891هـ/9،41،السابقالعدد،الإسلامية

-61ص،سابقمرحع،الإسلاملظهورالماركسيةالتفسيراتحول.مصلوحسعد

تيرنركنابفىالأوسطالشرقحولالماركسيةالنظريات":فصلوانظر،65

.47-35ص،الاستشراقونهايةماركس

لأ*ح4لماح5للأة!ل!4ح*6!+ل!ه.ه!همحة4،!ح4!ه"!ل،كة*حنا!،ه*!م131**،03حة!،

حك!كمة"هاء7...لأكل!،يو8".ح5،3.

مئل:كتبهلبعضكعناويناستخدمهاوقدجرونباومفونالمستشرقتقح!يماتهذه

-".7*ه!ك"ألهل*!اك!امل*،حأ*33"حةمل.لأحة،كط

يلأ7ءذصلةا3،+"!ءحن!947،0.

ول04!س+)3،ووا!!س3،حطلأس!كلة1034!*!اس!03"،962.

مناهجكتاب"الاسلامىالتاريخدراسةفىالاستشراقمنهحية"عبودبنمحمد

هـ،5،41،الكويت،الأولالجزء"والإسلاميةالعربيةالدراساتفىالمسنشرقين

.358-357ص

.358ص،السابقالمرحع

عنالمستث!رقينبعضكتاباتفىالمعرفىالاجتماععلممنهحية.كردىمححوب

الدراساتمركز.وحضارباسئشراقيةدراساتمجلة.الاسلاميةالعقيدة

هـ،1341ألأولالعدد،المنورةالمدينة،الدعوةكلية،والحضاريةالاسمشراقية
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(4)

.139-138ص،1993

.ول"ة44،!ح3ول4لأ!ء)63كلةا6لاءقح*4*أ"(،.ح206.

.35ص،عبودبنمحمد(5)

.355عى،السابقالمرجع(6)

(7)

"8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13!

(14)

الجزء،الاسلاميةالدراساتعلىوأثرماالاستشراقيةالظامرة.الحاجلمساساسى

،187ص،0911،مالطة.الإسلامىلمالعادراساتمركزمنث!ورات.الأول

بعدها.وما،891

.351-035ص،سابقمرجع،عبودبنمحمد

.351ص،السابقالمرجع

.81ص،والضجديدالتراث،حضفىحمن

.351ص،السابقالمرحع

.351-3ء.ص،عبودبنمحمد

.351ص،السابقالمرجع

.51ص،زقئوق.دعننقلآ

الثاا!هلفصلا:ثانيأ

.59ص،الانسانيةالعلومفىالموضوعية.قنصوةصلاح(؟)

.59ص،السابقالمرحع(2)

.56-55ص،السابقالمرجع(3)

!ح3يلأ*"بىح.مح!*لاه7اح)حءقح*!مفا5(!س،3.4!س3"ى3،+،.7فى(4)

.248.!.983،

-2ال؟.-
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(5)

(7)

(8)

(!)

(10)

(؟1)

(12)

(1لا

(14)

151)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

ي."*"4،س!لأ"3*4لأ1503لأ6لةا6لأءق!!أمان5،كمأ"51!ء!س4ر!!كق*"،،4"،988!!.

.206-7

.72ص،الاستشراقيةالحركةحول،شريحمحمود

.73ص،السابقالمرجع

.74ص،السابقالمرجع

.73ص،السابقالمرجع

.72ص،السابقالمرجع

"س!لألم!فم!طماه*8-335.

أبوديب.كمألترجمة،الإنشاء،السلطة،المعرفة:الاستشراف.سعيدإدوارد

.41ص،1981،العربيةالأبحاثمؤسسة.بيروت

!م"ةمم34نة4.هىف!س*!علنىف*.*ه!هل(،!م!!س،1لهة!!*حال!مل،.4*هطه*.،980،.ع،85.

!.*نمحداه6-345.

الثقافىالمركز.الاصتشراقىالعقلنقدفى.الاستشراقحفريات.يفوتلمسا

.6ص،9891،المغرب،البيضاءالدار،العربى

.02-9-ص،السابقالمرجع

.12ص،السابقالمرحع

.575قنصو

.36ص،يفوتلمسا

.64ص،السابقالمرجع

-442-
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(22)

(23)

(24)

".*.!13لعة4ة

4*مأ*ه،969،!.2.

قدمهالذىالعملأهمهاومن.النقطةمذهعنالغربيةالدراساتمنالعديدعبرت

صاغ"وقدلأ84*ى3د05ذ44.40حك!كل4+24ءآ313!+:بعنواناشوزتوجونالمسششرق

معالغربيةللتحربةمقارنسياسىتحليلخلالمنالاسلامىالخطرنظربةاسبوزيتو

علىأثرتانهاالسوفيتيةالتحرلةمنالمستفادةالدروسمن":الوفيئالاتحاد

الغربىالتوجههذااسبوزيضووينقد"االإسلامىلمبالعاالغربلعلاقةالسياسيةالصياغة

نقتنعأنهوكخطرالسياسىوالإسلامالإسلاملفهمالطرقأسهل)ن":بقوله

تاريخىوعدو،ضخمةطبيعةذىدولىإسلامىخطربوحردمقدعاتوبلاسلفأ

موصعوبةالطرقوكثر...الغربمنالنقيضعلىوطروحاتهعقبدتهتقف

السوفيئالاتحادإلىالمبسطةالنظرةكانتكما،والسهلةالنمطيةالحلولعنالابتعاد

كذلكالأمرفإن،الكبيرلنهالها"االشرإمبراطورية"مضظارخلالمنأورباوشرف

والأصوليةللإسلاممساواقافىالإعلامواجهزةالأمريكيةالادارةلنظرةبالنبة

كميرأكلفتالئالظرةتلك،أمريكاومعاداةوالإرهاببالراديكاليةالاسلامية

تكررأوتحولقدالشيوعيةمنالغربموقف)نلمواقفنا.وتكييفنافهمناوعرقلت

الغربنظرة.اسبوزيتوحونانظر."االإسلاميةالأصولية"اهوجديدخطرلمواجهة

إبريلهـ،4151القعدةذو،؟451العددالمحتمعمجلة.الاصلامىلمللعاالخاطئة

(يضآ:وانظر43-42ص،الكويتم1995

-ى4"ةلك43!ناك.7ءس!حىف*!15،ةل!*8ح!م!ل!لاةل!43*!س!ةل6!!املا.!م*4ه*.

،98،.!..أ*

مثللقد"ا:الاسلامسوىدينأىإلىيوحهلمالاقامهذاأنسعيدإدواردوبؤكد

جماعةأيةإوآخردينأىعنقيلأنيسبقلمو.للغربخاصآقديدأداثمآالاهمملام

ح57حق!اك13ا**!.ح."الإسلامعنقيلكماالغربيةللحضارةقديدآتمثلأفاثقافية

.*

لموالعاالغرببينفهمسوءمنولدهوماالتهديدهذاعنتثمارلزالأميرعبروقد
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فىإننا"ا:فيهافالوالئاكسفوردجامعةفىألقاهاالئمحاضرتهفىوذلكالاسلامى

للإسلامرؤيتناإن...للتهديدمصدرآفمراهالإسلامالىتاريخنافىنخظرالغرب

تؤلقألايجبالوقتنضوفىالطيعية...غيرالتطرفأعمالشوهتهاناقصةرؤية

الدينفىوالجوهرالمعلمالحالاتبعضفىهوالضطرفبأنبالاعتقادأفكارنا

صلبفىموجودهوبلفحسبالإسلامعلىوقفآليسالتطرفأنإذ.الاسلامى

للغر"عدواالاسلامفىرأيناأننا.مماولكن..المسيحىالدينومنهاالأخركطالأديان

نإ.تاريخنا.علىالكبيرتأثيرهتجاهلنافقدومجتمعهاحياتهابخظامغريبةوكثقافة

ساعذلقد.البشرىالجهدمبادينبميعفىحاضرناومنماضينامنجزءالاسلام

بعيدأمستقلآشيئآوليستراثنامنحزءفهو.المعاصرةأورباتكوينعلىالاسلام

بتاريخ5457العدد،الأوسطالشرقجريدةفىالخطابترجمةانظر"عنا

.م1993/11/6

:الموضوعاتهذهفىانظر(2)ه

*ححم،!228أ3ىاك!أل*هءول+،34ء+مء*!س،ذ!ذه"5،!حم،4ء!اش!1.،967.

-"9اك!7!م!*!!!س4.آم!ح"!3(ه+82*!سا!أةه*51قى5370ء!*حنلأح"!س33،

أيضآ:نظروا

"26)

-ى4"*"34!ة48ح57!*قح)ىف،!*،*ءال"!م!!سةه64!ع*!س!ةل6،*ء4*مأفىا*!ح

،98،!!..،لملأ

لقد"ا:الإسلامسوى؟خردينأىإلىيوجهلمالاقامهذاأنسعيدادواردويؤكد

أيةأو؟خردينأىعنقيلأنيسبقلمو.للغربخاصآقديدآدائمأالإسلاممثل

.الاسلامعنقيلكماالغرييةللحضارةقديدأتمثلأنهاثقافيةجماعة

.ءح*!سفى*!66،13لة"ح.لملأا.

:الموضوعاتهذهفىانظر

.تي!"نلا"هء2**ح!س53لالأ*ء44حأا!3"ه+52!ناس!*ةه!3"لأول4*ح!افىا!،967.
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(27)

-"*!ك!ن!).ل!!ح4.،"4ح*ة34+ه2ء*!سا!ةة"ه5،لأق07همح4ةح*!935ح33.

،كاو7.

-+..!لألامأ!.أا!34ء+2ء!ناس!كأةء*3.كهمةى4كل!4"!س5("*!!س3لأل!4!"ء*

.9681..*.*

-.آ."!ح4.!لأ"حه*"*ثم!ة!س3ول0347ناح*!هذ!3"!سءا6*لما،**ولة07ء!م!33،

.969،

يم-.اىألا4!س"ء*8+ح3ذ*ح8+"ة*ممة7!س*اح"!أه"آ7!سفى4ة!ة!كعكا)55.*.*..

.958،

".لأ-.!!س4نى3،!4*ح*هلأ!ءاه*حءم."8!ناح*!ةلا)لح!!ح4*8"،*.*..،969.

-".7كلة4!س3،"لاس!مح!*هة!ذاح**ةي93ح"ح!س**4!ري!*ذمح!كأأل!نه*3270،!ك.

لا)3!ح3مة4"ه*!ه!.،،963.

.*ك!-ح3!!!."4!سالمةح53أل6!سس!ممة!ن!4آال.+."،956.

مثلآ:أنظر

-ح4..ح،لأح+ه"+!سل!س""3!4*4*لاه!ة8"53،*اكاأ*.*.فى،933.

-ووثدةآكا!3،لأ*"لاحد!مل4!ذ5**ة)3ا**.

-!نح4ة!اك!،،س!+حء*!أررمه)هك،!**ةة43ح4!ثنأك!لألة7*م!الكء**!س*،،

أم*48"926،8.

-!.ول*ولس!60!م.لأ!

*.ول.3!ة3"لأله!ححح"ه*"،.لههـ9

-3.!.+ه،*ةص!،ح3"س!!!4!ل!63،+4"لاححء*،!حي45!لاه!،(4ح!!!س3فى

3ح4ء6رءمم!حكاءهط58*.*.،،955.

-!63!طء*س!!ذحي3،ك!ء"4*،47!لأكل!ةطهلا!43!س*لمالأ4ح*44*لما

لماوللإ*س!وله*ح!3!،وله"833.

(28)دلأ.ح."ث"نلا*3،احه*!ةل-*أن7حة،س!*يفء""!س!ل؟ح3لألة4لأ"1،!لة*".آ

)!نلو!!"ءوو+8ح،ال!3"ه+3ء*!ان!أء*3.لو،ألن7!س.53فلىح،5!لاح"ح33!

1967،.ء42.

(29)*ة42.9.4.

!3)هولة4"!.44-43.

(3،).*ك!ح3ح!!."4حح!،ا2ء!ط!سسحةلألن!،.م*.*."!م*48"،956.

(32)له!!!ء*.كر

(33)*ة4".كأ!5*54!س27.
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"34)

"35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

والحضارةالإسلام:كتابفىسميثكانتوللآراءحسينمحمدمحمد.دنقدوأنظر

.169-461ص،9811الرابعةالطعة،بيروت،الرسالةموسسة.الغربية

انظر:والتأثرالتأثيرمنهجفى

الجديد.التراث،حنفىحسن

مركز.الإسلاميةالدراساتعلىوأئرهاةيق)ر!ئتسالاالظاهرة:الحاجلمساساصى

.502-991ص،مالطة:الإسلامىلمالعادراسات

*."*4ع+!س3*4لأ53آ3!ةالأكا.كطكهنلعأ*حكأه!.2ه2.:أيضآنظروأ

أنو:

-07"!ميآ7لا3-+له!اح!ول3ة6ل!ى*حهلها.3*محأ!!!*ح!،نىه*463لة

!ن3"!س3!حمهة"ء3.لاء*!ل!ص!س4*ءط*ه!!4".*.،،0،99!.83.

:جرونباومفونالمسشرقاعمالعخاوينمئلآأنظر

.ث!75*،*لا*لأحلألل!3!س،!135،حذ13)06كلة

+.78"+ك!*كاس!،*لاء"!ثلأ!س7لمةآ3ا!ة!صء!م!ق،947.

+.*8"!ك3!ل!ح6،لا6لثالاول04+ح15اةل6!،،س!طكاس!8،لأس!،962.

عبندار.الاسلاميةالمحتمعاتفىالاششرافىالفكر؟ثار"ا+حسنخليفةمحمد

الآدابكليةمجلة.الأديانتاريخفىدراسة:الإسلامأيضآوافظرم09971الفاهرة

.54-52ص،م9961أبريل56العدد،القاهرةحامعة-

،الجهادرسالة،الامششراقحركةفىوالمنهحيةالجماليةالاتجاهات.لمالعاعمر

.95ص،9891وفبرايرينا-!74-73العددان

.99-98ص،القاهرة،الاسلامبةالحضارةمراكز.غنيمحامد

فى:الإسلاميةللفخوحاتواتمونتجمرىتعليل،مثلآانظر
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(41)

(42)

(43)

ول."ول*،7لا!كاة+-!س)!5!ن*"*ى!مول*م!ح،!ء.63-95.

ا"الإعملإمىالتاريخدراسةفىالاستضراقمنهجية.عبودبنمحمد:أيضأوانظر

العربيةالمخظمة،الأولالجزء،الإسلاميةالعربيةالدراساتفىالمستشرتينمناهج

.355عى،والعلوموالثقافةللتربية

الاسكندرية..الدتالاجتماععلمبيومىأحمدمحمدأيضآوانظر

المعاصر.المسلممجلة،الاسلاملظهورالماركسيةالتفسراتحول.مصلوحصعد

موسسة.صايغيزيدترجمة،الاستشراقونهايةماركس.ترنربريانايضآوانظر

.47-35ص،م9811،بروث.العربيةالأبحاث

وأنظر:

ولة44ا!سلحع!.صلألأ.ط!ة!4!س30!04رر""ا!سأل.ال.*..ء!.،-28.

.دعرضوحفمارية،استشراقيةدراسات:مجلةفىالكناسلهذانقديأعرضآوأنظر

-358ص،المنورةبالمدينةالدعوةكلية.1993الأولالعدد.حسنخليفةمحمد

374.

(كثروسائلتمثلالدراساتهذهبأنالإقليميةالدراساتطبيعةنرسونىفؤاديصف

كئرمتنرعةمعارفمنتراكماتمجملهافىوهى"االغربىللباحث"غايات"منها

متأثرآيتشكللهاالموضوعىالمشتملومازال..العلمىلابحثلمالمعاتينحقلمنها

التبشريةالمختلفةبالموسساتالعديدةالارتباطاتذاتالمؤثراتمنمنوعة.ممنظومة

المرتبطةالموئراتحانبإلىالجامعية،المؤسساتية،السياسية،الحكومية،الدينية

الأضرةالشواتفىالدراعاتهذهأهميةتنامتوقد.ذاتهاالغربىالباحثبشخصية

أعقابفىوبخاصةوالاقضصاديةالسياسيةالأوسطالشرقلأهميةالادراكتزايدمع

.،،م9731أمحموبرحرب

الكبعلم"ةيقار!ثتسالاوالدراساتالإقليميةالدراساتبين"ا:فردونفؤادأنظر
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ص،الرياض.م4891يلبرإهـ،4041رحب،لأولادالعد،الجاصلمجلدا.

يرادالئوالحقائقالأهدافعلىتركزالاقليميةالدراسات(نا!لعروفومن،34

.37ص،المدروسالموضوعأوبالمنهجفتمولا،معرفتها

الالية:الأعمالالفهمنظريةفىأنظر(44)

-!اك!س،و!!م4ه!و،،ح*ءةصح"ء.م!لل!7ح33أل!!س*،*!ع4ذ*!3حاح!لأ

لمنلأ!03ه"4لأ3ء3،حح*س!.س!.صلألأ+.ا!أس!3كلة83.74هكاه!س"مم!ح*.*.،953.

.لأ-!"!كأن!)!.+!س!ط548+53*!س)ة!أه*اك:ى33*أل"ه!ل!!سع3ه"،ح*مء

*لأ4!س33(**هن!.ح4دء!ث!!ل،!ن07!3ح33،،967.

-"ا7ح*حنح(56كلة4!ش:!*لماكهء،3*3ه"ح*كملأكة!ح*ههرة!ناح"!ح4.كا43ء""!ن54+ه

ء3*ناح!ن58كه.كر)(،97،).!!.3،-35.

:عنوانتحتكيتاحواجمعهاالئالمقالاتمجموعةالفهمقضيةفىفاخأعمالأهممن(45)

4*ول-ح33!*"4ة!اك**4حذاس!!7ة*!،5كلأ!56لأ.ل"4ح8،!.لأكا،*"*!مأن!أ.ل

س!!ةلا)463لة!"ه**.968،8.

-ء!*!4!*هك!لع!نه*!""طح!،"ح*كهح4"حةءحسك!لا!"ة)مح!!5ءمم!.!م.كالأ!.

*هاك*حأ!حسةح6+4!ح!7*53.،9.كه

-711ح33(ح4"عهةحاح*ة!ذ*ه،*3!س3ح4ةح4،ح4*لا!ك"*ح!ح.يى

يمه،ول،93،.

-!!75ح+!حم4ح*.78،33."*!!ح704.8!!،33-926.

وود:لتشارلزدكتوراهرسالةفاخعندالفهمنظريةثرحتالئالأعمالأهمومن

-ح4اكةكح!70"004."4!سه+46لةى"4!سع3،لعأ:!كلنه!ن!فىح4س!لامه!ل!!س

+ح**حلاس!!فح5هنمهآ*ح6!لهظ"*ح4.فىح!مع!!!4ح*أل8م*ناس!!،ه*!لة4

3ح3،04"لهة"!س3!ك"!ة55!س"!عط*ه3فىس!عفى،)597.

الديئ،الاجتماععلم.بيومىأحمدمحمد:انظرالأدياندراسةفىفاخمنهجوعن

الإسكندرية.،المعارفمنشتأة

(46)ى"4ح+طل!4،*!مة4!!،،!س*ة*!ح4.لالأ.رأ!ف،*!*"!ء.7.لمذ

(47)*ة4.!.ص.

(48)ولة4..ءآ*.

!49)ذكا!4.!.*"كة*.
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"50)"ث!حلأ".لأ،ا+!سحيلأةل!ن*!46لة"43!مم52س!لأل!فى5!8+ه3كملا"هأ!ناح*

ف!نآس!*"هذ"ك!33ح!3ح4)ثلى"*،لو"4!ساك6لث!3!*نه4!لةس!نا!!7ذ"!.!.،25-6.

ء5،).كاؤ*!."90-28

"52)*ذ4..ح،36.

:والاسلامالأدياندراصةمجالفىالمعروفةفاخأعمالومن(53،

3هذح818!مه)ح*!ة،"ءة5!!نلىحى!ن70!3ح338،.لههـ90

+5ح83مم*!سنا!ء*3ى*"فىح!س!مح!،ح4فى3!ة6لهة46لهة**ه-حثا3قمة.
ح4ةح،!5ى*أ70س!كا!33"،95،.

"4ح"*هحةح،،7ح3*4لأ52،*ءة!ناس!*!،لألالأل!اهح"،70"!مك958،3.

"*4!س354!*4كالأةحة74!ناح!ن!!.س!!لهة+3!م4."ء**..،968.

كشف"اعندراسةولهوغيرهاالأعمالهذهفىمتناثرةالإسلامعنودراعاته

:عنوانتحتللهجويرى"المححوب

-03،1فئلثللى"!م*ح،!ف*!3ة*)3،!ة"ة6لأ!ك"ححةلهلة*ح3!س3!س*ح!س4ء!ل-نهلمالاأ"ةق1،هآلا+"،8م

"7"!"948".ءح8-263.

:أعلاهالمذكوركنابهفىالمقالهذاضموقد

-كح!هلأ"52!ةاح*3*ءة.!ح*!فى!*!

الاسلا،دراسةموضوع،واتومونتجمرى،؟دمزوتشارلز،عبثمنكل(ثار(54)

أهـومن.الدراسةهذهإشكالياتبعضوذكروا،الأديانتاريخعلمإطارداخل

:الأنهذافىأعمالهم

-م!!طلز"ط!!ل!حح،31،!ن.!لأة+حس!ولةل!ف*!4!لةى*4مه!ناح*ه*."ح*3ء*!كاا،963.

-"!لم!كه!سهة7ولح311نن!،ل!."ءفة3!ل!مهءولح3+*ح.*ح"!ل!!سفىحآلة!مةلأ3!ة.

.963،،.*.*

-"ةل!خلكح4حاس!7ول!3ا،6لأنن!3+حس!7!صة*هح3*4لا53"!ه!ناس!*أليح!كة))ال،!ن*.،

.950،

-كل!6لعم!*،ة"لماس!3ننص!ل،ةمك،ةل6!(**04!س+!فكه4+ه.،795.

س!3مماذللأ-4ح6له!"آ1،س!3*!نف!ل!،*04*ح،كطووها)!فه!،،9كه.
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آدمز:تشارلزأعمالأهمومن

-حطةمم،!سي!4ةل!مك،"13،!ة"،*!*!س*4!33+لماة4ح48!لأ!س!ك3ح!8*!سنا!ةء*3.لا.+..+ح

س!ح*3"ح3!ك،،965،!!.337-287.

-"15،ةل!نحة!ناس!*دلاه،"*هةفه*3"ن!"+!س3للأ4لا4403!س!ن44حا04ءى.م!لأكا.ط

!ة*4!سأل،!"هآ،أ""لأس!*!س"*ء3!مم.،967.

-+ءأ!ك)حف!كلةف!ناح*ه*5+*!ةف"ءة"طولر4فة3*.!سثر34ةحةة"أل4!لة13ا!ة"*3!!س3

ء!4"ه**.*.!"ثو2.

:واتمونتحمرىأعمالأهمومن

-،،+ح3!ل4لأمه!كلة،31لأكاهىفح*م!اف!ك!ك!كا!ء!اث3!لةنأ)4"،988.

لهاول-63كلنا-ح4!34"نة!*!م!لل!!!س5.*8لا!،!س4!ح.!سه!4ء!"0،991

(551س!اكة!ح3.وللي"4ء8+هس!+مة4ى*4!س*634لة.!!لنه!ن!فىح4س!لامه!ل!!س

++حلماس!*ححة3مء*نكاح!ءآ"*5!ث،3ح40اممة5!ع53..*6لهة(*ءول،!5.".ح

.27،

الوادىمطعة،مقارنةوصفيةدراسة:الأديانتاريخ.حسنخليفةمحمد(56)

.61ص،6991القاهرة،الجديد

(57)ألك004"ء.57.

جامعة،الآدابكلية،ا!لأديانتاريخفىدراصة:الاسلام.حسنخليفةمحمد(58،

.75ص،1996أبريل56العدد،القاهرة

شئونمجلةفىالاستشراق.سعيدإدواردلكتابعرضهافىزينأصرةأنظر(59)

.270ص،1981عام6عدد،عربية

.94ص،الاستثراق،سعيدادوارد(60)

(6،)"*،(ىفميال!كانس-حكلةف!ك!ث!44!للاءح"ىح33،!.59.

الغددالخامى،المحلد،الكنابلمعا،*ونصهالمصشثرق"،دونجلاسمالطىفدوى.(62)

.66ص،4891الرياض،الأولي

.67ص،المابق"المرجع(63)
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(65)

(66)

(67)

(68)

(69)

(72)

(73)

.67-66ص،السابقالمرحع

.65ص،السابقالمرجع

.072ص،الزيخماأمكلة

.926ص،الاتجهالمرحع

.011ن55ص،الاستشراى،سعيدإدوارد

برفلودعحالحولأوليةملاحظات:التراعرضعيةفىالاستئمراقىالنصخصائص

الثفافةكتبسلسلةالاستثمراق.حسينيوصفكاملترحمة.صعيدوإدواردلويس

.411بغداد،ص.الثقافيةالشئوندار،9871الثافىالعدد.المقارنة

.151ص،الابقالمرحع

.151ص،السابقالمرحع

.151ص،العابقالمرجع

.611ص،السابقالمرحع
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للرأبعالبابحواشى

الألامحسلفصلاأولأ:

للنشرالصديقمكشبةمجمعيون-جامعيون-سياسيون:مستضرقون.حمداننذير(1)

.3حكاهـ،8041الطائف.والتوزيع

.33ص،الأسبانىالاستشراقفى.غيويضسولوخوان(2)

اليهودىالفكرفىأبحاثكتابهفىالعنصرىوالشعصبالصهيونيةالدولة"اظاظاحسن(3)

.901ص،م1987الأولىالطبعة،دمشق.القلمدار.

.901-8،1ص،السابقالمرحععننقلآ(4)

.101-001ص،السابقالمرجع(5)

.131-211ص،السابقالمرجع(6)

(7)حةاأ3"ولهول2*ءة4!لة!؟ل!ر!س"،34*4م!ه"ةمل14!س*.6ل!2ذ*هة3ص

*عء"3،4!س*!م:+!س*هةعرح*8آآح"!عك4+ه*لةلأح!س4.لأكاول.كهأح2!س30س!لأل!

7!ح+د،،6لةح05"سأ5*4ه".،097.ء.،39.

(8)*كاه5!.،!.

.94).!40"*(9)

(،5)ول،4"!.،94.

(،،)*ة4".ح،95.

(،2)*ذ4،!.،95.

(،3)*ذ4.!.،95.

(،4)*ذ4.!.،96.

(،5)ذول4،.ء،97.

.861عى،ستشرا!لاا.سعيدوارد)د(61)

(،7).يلأ!ول!""4ح3،لو4لأمه،3،3!لاكا،كع!5،لمث!*حقه!.203.

،زقزوقمحمود.دترجة،الغربيينتصوراتفىالرسولسيرةبفانموللر.جوستاف(18)

-452-http://www.al-maktabeh.com



(9

(1

(2

(3

(4

(5

(2

(3

1)

2!

2)

2)

2)

2)

3)

.47ص

،والإعلامللضشربافارياومؤسسةالكريتيةالنورمجلة.كبديلالإسلام،هوفمانمراد

.22ص،1993الكويحة

!20)لأ*ءح5أ!شى!سكاح،ءح4كاحلالأ!س7*س!ح3كاةا!س!*4أ!ك،ةل6ال.مح!حلأي*هةلأ"أ*.حاك!حثك.

،9!"!ح.،6-،8.

الإسلامتجاهالأوربيةالنظروجهةتشكيلفىالدشقىيوحنامحاباتأثرفىوانظر

ندوة"ا.الوسطىالعصورخلالوالاسلامللعربالأوربيةالرؤية"بحثوالمسلمين

.م9991القاهرةالعربالمزرخيناتحاد"االعصورعبرواورباا"العرت

.001ص،الاسشراق.سعيدإدوارد

.99ص،السابقالمرجع

الكريم.للقر؟نالأولىاللالينيةالترجمات.للكلمالمحرفون.المعايرجىحسنعننفلأ

.87ص،9871يونيو48العدد،المعاصرالمسلممجلة

.33ص،الأسباقالاستشراقفى.غويتسولوخوان

.29عى،الاستشراق.معيدإدوارد

(26)*لألهةتيذ**كالأ**ك!،986.

.17ص،سابقمرجع،الأمبانىالاستئمراقفى

.79ص،الاصششراق.سعيدإدوارد

.35ص،الأسباقالاسضشراقفى

.35ص،سابقمرجع

.120ص،الاستشراق،سعيدإدوارد

.95ص،سابقمرجع

.95ص،سابقمرجع

ايضآ:وانظر91-09ص،سابقمرجع

-3لاء(4+س!،"ح38ع!أل!*لأ6طح3ء)3!ا!!.9،-92"،90-08

-453-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


(3ء)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

"43)

(44)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

)1ء(

)2ء(

.88ص،الاستشراق،سعيدإدوارد

(36)7.،ول!""!ثحد*4لأمه13،!لأكاه!ث!س*"ةلنمك43.!.2ه7.

حولمقأرنةدراسة.والتبثميرالمسيحيةاموالتنصيرالنصراتية.صاععثمانمحمد

،م9891هـ،0141المنورةالمدينة.القيمابنمكنبة.والدلالاتالمصطلحات

.47ص

سعداحمد:أيضآوأنظر،47ص،والتنعرالنصرانية.صالحعثمانمحمدعننقلآ

للطاعةالمجدأبودار.والاسلاميةالعربيةالبلادفىالتبثمر.البساطىالدين

لولريموندالفرنسيكانىالراهب"بحثأيضآوانظر.310ص،م1989هـ،9041

."أفريقيةخمالفىالنصرانيةنشرومحاولاته

.38،58ص،ماكرىدون

النشاطعنملامح.عكاشةعننقلآ،4531العدد،المصريةالسياسةجريدة

.38ص،العربىالوطنفىالتنصيرى

.501-401!ي،البساطىعننقلآ

س!ايلرفتى.أحمد

.178،179،202ص،البساطىأنظر

.221،230ص،الحسابقالمرجع

.271ص،السابقالمرجع

.2"2ص،السابقالمرجع

.153ص،السابقالمرحع

.229ص،البساطىعننقلأ

.121-021ص،السابقمرجع،عكاشة

.981ص،احمايلوفششأحمدعننقلآ

.72-70ص،البث!رىللفكرالاسلامىالتفسرالجضدى

،القامرة.للنشر.والتوؤيع"الصحوةدار.المئقفين.أزمة.عبدالحميدمحسنعننقلآ

.41ص،نم1405/1984
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(53)

(56)

)7ء(

(58)

(59)

(60)

.52البهى،ص

.474ص،السابقالمرحع

.131ص،مال!الاتجاهالمثقفينأزمة.عبدالحميدمحسن

.27ص،كبديلالإسلام.هوفمانمراد

.97ص،الجندى

.82-81ص،السابقالمرجع

ودورالماديةالغربيةوالحضارةالإسلاميةللحضارةمقارنةدراسلا"المعا،منظورمحمد

العالميةالندوةمنظمة،الثاقالمجلد.والحضارةالاملام:كغابفى،"المسلمالشباب

.51-41ص،م1!8؟هـ،1041الرياض.الاسلامىللشباب

صنالاسلاميةوالحضارةحارودى:أيضآوأنظر،561،578ص،قطبمحمد

228.

.16ص،سابقمرجعلمعا،مضظورمحمد(61)

.61ص،السابقالمرجع(62)

.22ص،الجندى(63)

.22ص،سابقمرجعلمعا،منظورمحمرد(64)

الثاا!ح!الفصل

والترزيعةللنشرالصخوةدار.الاصلامتجاهالمثقفينأزمة:عبدالحميدمحسن(1)

.131ص،؟م0.81/984،القاهرة

.42-14ص،السابقالمرجع.عبدالحميدمحسنعننقلآ(2)

العرلهى،العقلنقد-العربىالتاريخىالعقلوتغريبالاستشراق.عربىياسينمحبد(3)
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.11ص

.11ص،السابقالمرجع(4)

.48ص،الإسلامتجاهالمئقفينأزمة،عبدالحمبدمحسن(5)

.9ص،كبديلالاسلام.هوفمانمرادعننقلأ(6)

.01-9ص،السابقالمرجع(7"

.11-01ص،السابقالمرجع(8)

.41،17ص،السابقالمرجع(9)

.91ص،الساتجهالمرجع(؟."

.ه-4ص،صابقمرجع.حمداننذير(11)

.17ص،كبديلالاسلام.هوفمانمرادعننقلآ(12)

.99ص،السابقالمرجع(13)

.125-181ص،صابقمرجع.عريىياسينمحمد(41)

.271-125ص،السابقالمرجع(15)

.132ص،السابقالمرجع(16)

.422ص،السابقالمرجع(17)

.271ص،السابقالمرجع(18)

الثالثا-هـلفصلا:ئالئأ

تقييم.المسلمينوالباحئينالمسنشرقبنمحماباتببنالاسلاميات.الندوىالحسنأبو(1)

الاسلاميةالمرضرعاتفىالمسلمينالمولفينلبحوثواستعراضالمستشرقينلكتابات
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(4)

)ء(

(6)

(7)

(9)

"10)

.16ص،م1985هـ،0541الثالثةالطعة،بيروت.الرسالةموسسة

.16-15ص،السابقالمرجع

للملايين،العلم،دارنروخد.عمرترجمة،الطرقمفترقعلىالإسلام.اسدمحمد

.52،66ص،9741الثامنةالطعة،بيروت

.52،66ص،ال!ابقالمرحع

-434ص،سابقمرحع.المستث!رقينعندالمنهج.الديبعبدالعطم:أيضآوانظر

345.

.6-ءص،سابقمرجع.حمداننذير

دار.الحاليةالنوراةفىإسلاميةرؤية.باليهوديةالاسلامعلاقة.حسنخليفلامحمد

.1985القاهرة.والتوزيعللنشرالثقافة

م9961القامرة.القدصمالعهدأسفارإلىنقدىمدخل:المؤف!لنفسأيضآوانظر

التالية:الاستثراقيةالأعمال:مشلآأنظر

-ح4.ح..+ه"+له!2ح""5!ث-3ءال*4!ىن8*مه)3،**،*.*20-933،0

ه"ح+ةعح.)3،ةل6!فحءىف!،!3،+ح!ل"*6آح!مأفىحي!.ص6لأ.".!.3،كمعة
مح!حنى!*ء9،4!.

-3.*.3هة.م!س!4ر!"5مة4!مم*63!*.*..،955.

(8).ولألك*لو،لولو!كان*-ح4!ث34حةةعح"*لاهح*ى3،"حح!س"34*ءة!*4

ةيلأ3حه*حح"4ذء8!مكـه*لاه4!،!م!،س!!م!4ء*،،0،99

+ذ"اك،*طه!عة4ح**،3*.:نظرأو

عيندار.الاسلاميةالمجتمعاتفىالاستث!راقىالفكرثار02حسنخليفةمحمد:انظر

.27-21،عىم9971القاهرة،والاحتماعيةالانسانيةوالبحوثللدراسات

مجلة،تجامهاالمسلموموقفالإعلامحولالمثارةالشبهات.البيانونىالغتحأبومحمد

.63صهـ،1341الأولالعدد.وحضاريةاستشراقيةدراسات
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(3

(7

(1

(3

.(1/261)52رقم،البخارىصحيح(\

.46،70،71ص،سابقمرجع.البيانونى(1

.53ص،المنهلمجلة.المستشرقينشبهاتمناقشةمضهجإلىمدخل.الرحصلىعبداللة(\

*55ص،السابقالمرجع!1

.56ص،السابقالمرجع(1

.57-56ص،السابقالمرجع(1

.921ص،الاسلامىالربىالتاريخقضاياوبعضالمستشرقون،عاقلنبيه(\

العربى.الخليجرسالة.العربيةالثقافةعلىوأثرهالاستشراق.حسنإبراهيممحمد(\

.46ص،م0814/1988عام26العدذ

.91ص،كبديلالإسلام.هوفمانمراد(\

مجلةندوة.عليهاومامالها.الاستشراق:حركةوانظر،112ص،السابقالمرجع(2

.26صالرياض،م9771أغسطس3971رمضان3العدد،الفيصل

انطبلوىعبداللطف.دتحليلانظئرو،186ص،سابقمرجع.عاقلنبيهنقلآ"عن(2

والسلامالصلاةعليهوالرسولالإسلاممنالكبارالمسضشرقينمنحمسةلمواقف

وكيضثواطمونتحمرىوهمالموضوعيةعنوالبعدالحقائقتزييفعلىوإصرارهم

المستشرقون.الطباوكطعبداللطيف.د.وبوزورثوفولتلوينوبرناردكراج

بنمحمدالإمامجامعةالسامر)ئىقاسم:دترجمة،نقديةدراسةبالإنجليزيةالناطقون

.2،1-97،ص،م1991ـه1411الإسلإميةسعود

.؟91-189ص،عاقلنبيه!2

.91"2ص،السابقالمزخع(2
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.والعربالغربىالاعلامئدوة.الاسلاموفضةالإعلاموسائلثورة.سعيدإدوارد(241

.128-127ص،1979لضدن

.3،4ص،سابقمرجع.حمداننذير(25)

.271،531ص،مابقمرحع،الطباوىوانظر

الطباوى،وانظر،36ص،وأهدافهنشأته:الاستشراق.العترالدينضياءن!حح(26)

.123صر،

.931ص،سابقمرجع،عاقلنبيه(27)

.491ص،الساتجاالمرجع(28)

،138عى،الطيباوىأيضآوانظر.37ص،سابقمرحع،العمرالدينضياءحسن(29)

.381ص،مماالطياو

.182-181ص،عاقلنبيه(3.)

.182ص،السابقالمرجع(31)

.43ص،مسابقمرجع،العترالدينضياءحسن(32)

.44ص،قبا!سلاالمرجع(33)

)وجهةوترجمتهاالرييةالمخطوطاتتحقيققواعد.سوفاجيهوحانبلاشكلريجيس(34)

بيروت،المعاصرالفكردار.المقدادمحمود.دترجمةالفرنى(الاصتعرابنظر

.11ص،م9881هـ/9041

الفيصل،.عليهاومامالهاالاستشراقحركةةأيضآوانظر.11ص،السابقالمرجع(35)

.28عى،م9771أغسطحى/1397رمضان3العدد

.185ص،سابقمرجع.عريىياسينمحمد(36)

.186ص،السابقالمرحع(37)
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.431ص،السابقالمرجع(38)

.341،391ص،الساتجاالمرجع(39"

.138ص،السابقالمرجع(4."

.138ص،أنفسهمإلىالعربيةعنالمترجمةالأعمالفسبواالذينالمترجمينأحماءوانظر

.212ص،سابقمرجع،هوفمانمراد(41)

.125ص،سابقمرجع،الطيباوى(421

.26ص،سابقمرحع،حمداننذير(43)

.30-25!ا،السابقالمرجع(48)

.421ص،السابقالمرحع(45)

.35ص،السابقالمرجع(46)

هـ6411القاهرة،مقارنةوصفيةدراسط:الأديانتاريخ.حسنخليفةمحمد(47)

.27ص،م1996

(48)!)3).كدمحح!كاه5ح+ص.
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ألعربية.والمراجعالمصادر

مزسسة.المسلينوالباحشينالمستشرقينكتاباتبينالاسلاميات.الندوىالحسنأبو

.1985ب!وت.الرسالة

موصسة.ديبأبوكمالترحمةالإنشاء.السلطة.المعرفة؟الاسششراقسعيد.ادوارد

.9811بيروت.العربيةالأبحاث

.4!8العددالرياض.المجلةمجلة.والصهيونيةالاستشراق.

.والعربالغربىالإعلامئذوة:الإسلامونهضةالإعلاموسائلئورة.

.1979لندن

.0981القاهرة.المعارفدار.الاسشراقفلسفة.عساميلوفتشأحمد

الفكرمجلة.والاستشراقوالتبشربالاستعماروعلاقتهاالصهيونية

.م1975ـه1395عام7-6العددالسادسةالسنة.ال!!لامى

6العددالأزهرمجلة.واط.لمونتحمرىمكةا"فى"محمدمحعابعرض.الأهواقفؤادأحمد

.1964ديسمبر1384شعبان

402العددالفيصلمجلة.ريجلدانيال"الاستشراقمن"قرنانلكتابعرضمنور.أحمد

.م1993نوفمبر

علم6العدد.عربيةشئونمحلةسعيد.لادوارد"الاستشراق"اكتابعرض.الزينأميرة

1981.

13العددالعرو.الفكرمجلة.!سىحسنترحمةأزمةفىالاستشراق.اسثعبدانور

.9831مارس

العربية.الأبحاثمؤسسة.صايغيزيدترجمة.الاستشراقوفايةماركىترنر.بريان

.1891بيروت

.المغرب.الوحدةمجلة.الاستشراقيةالمعرفةتبعيةمنللتحررالاستغراب"ميثى.لمبخسا

.9991الرباط.انسدادهأفقفىالاستشراقالموسوى.حاسم
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الكويت4511العددالمجضمعمجلة.الاسلامىلمللعاانطئةالغربنظرةاسبوزيتو.جون

.م1995أبريل

زقئوف.حمدىمحمود.دترجة.الغربيينتصوراتفىالرسولسرةبفانموللر.جوستاف

الملحقيةإصدار.الأمريكيةبالجامعاتأوسطةوالشرفالعربيةالدراساتبرامجدليل

هـ.0341بأمريكاالسعوديةالثقافية

مارسالأولىالسنةالإنسانمجلة"اوالأيديولوجياالعلمبين"الاستشراق.الأمراقحسن

.م1990

المسلممجلةالكر3.للقر(نالأولىاللالينيةالترجمات.للكلمالمحرفون.المعايرجىحسن

.9871يونيو48العددالمعاصر

.9881القاهرةوالتحديد.التراث.حنفىحسن

الفكرفىأبحاث:كتابهفى"االعنصرىوالتعصبالصهيونية"الدولةظاظا.حسن

.9871دمشق.القلمدار.اليهودى

لويسبرناردسحالحولأوليةملاحظات:الزاعوضعيةفىالاسششراقىالنصخصائص

العدد.المقارنةالثقافةكتبسلسلة.حسينيوسفكاملوإعدادترجمةسعيد.وادوارد

.9871بغداد.الئقافيةالشموندار.الثانىالعدد.يالاستشراقانص

.الأولالعدد.الإسلامىالفكرمجلة.الاستشراقفىوالصهيونيةاليهوديةالسيد.رضوان

هـ!9041عام91السنة

نظروجهةوترجتها.العربيةالمخطرطاتتحقيققواعد.سوفاجيهوجانبلاشيرريجيس

هـ9041بيروتالمعاصر.الفكردارالمقداد.محمودترجمة.الفرنسىالاستعراب

.م9881

الدار.الثقافىالمركز.الاستشراقىالعقلنقدفى:الاستشراقحفريات.يفوتلمسا

.9891المغربالبيضاء.

المعاصر.المسلممجلة"الإسلاملظهورالماركسيةالتفسيراتا"حولمصلرحممعد
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منصصورات.الإسلاميةالدراساتعلىوأثرهاالاستشراقيةالظاحمرة.الحاجلمساساسى

.1991مالطة.الإسلامىاالعادراساتمركز

للطباعةد!اأبودار.والإسلاميةالعربيةالبلادفىوأثرهالتبشر.البساطىالدينسعد

.9891القاهرة

الاسلامعنالمحدثينالمستشرقينبعضلكتابات"مراحعاتعاشور.الفناحعبدسعيد

.9871القاهرة.وحضارتهالاسلامتاريخفىبحوث:كابهفى"وحضارته

جامعة.الاجتماعيةالعلوممجلة.العربيةالاجتماعيةالعلومفىالبحثمعوقاتالغبرا.شفيق

.م1989.الكويت

العددانالجهادرسالةمجلة.الاستث!راقحركةفىوالمنهجيةالجماليةالاتجاهات.لمالعاعمر

هـ.1398آعا74-73

للفكرالعالمىالمعهد.والحركةوالدعوةالفكرفىمراجعات.حسونةعبيدعمر

.م991هـ11!ا21أمريكا.نرجنيا.الإعلامى

74العدد.المنهلمجلة.المستشرتينشبهاتمناقشةمنهجإلىمدخل.الرحيلىعبداللة

.م19891ـه9041رمضان55السنة

مل!ملامجلة.الاجضماعىالعدللمفهومركسيةوالىالاسلاميةالرؤية.خليلعمادالدين

المعاصر.

الاسلامية.والدراساتالشريعةكليةحولية.المعششرفينعندالمنهج.الديبالعظيمعبد

.م9891ـه9،41السابعالعدد

شئونمجلة.ميكيلوأندرىكاهينكلود.نيقر!ششملامعمقابلة.العزمأبوالغئعبد

.؟298عام21الحدد.عربية

قاسمترجمة.نقديةدراسة.بالانجليزيةالناطقونالمستشرقون.الطيباوىاللطيفعبد

.م9911ـه1411الاسلاميةسعودبنمحمدالامامجامعة.السامرائى

ثهالفىالنصرانيةنضرومحاولاتهلولريموندالفرنسيسكانى:"الراهب.الغامدىعلى

.م9981مارسالأولالمجلد6العددالعربىالمؤرخمجلة."اأفريقية
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.الأولالعدد.الخامسالمجلدالكتابلمعا"اونصه"المستشرقدوحلاشمالطىفدوى

.4891الرياض

.9831عام32العدد.بيروت.العربىالفكرمجلة.المستشرقيننقدفىبلوا.دىفرانسو

المنهل.مجلة.الامششراقيةوالدراساتالإقليميةالدراساتبينالمسافة.فرسوفىأحمدفلىاد

.م1989ـه9041رمضان55السنة47العدد

الكتب.لمعامجلة.الاستشرافيةوالدراساتالإقليصيةالدراساتبين

.4981أبريل4041رجبالأولالعدد.انمسالمجلد

هـ.0341الرياض.الرفاعىدار.والافتعاليةالموضوعيةبينالاستشراق.السامرائىقاسم

.البحوث.ممركزالمحفوظةالاستشراقيةللمنشوراتالوصفىالفهرس

.م9881ـه0841الرياض.الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

.051.وحبةمكتبة.الغربىبالاستعماروصلتهالحديثالإسلامىالفكر.البهىمحمد

.7791القاهرة

للدراساتعيندار.الإسلامىالمحتمعفىالاستشراقىالفكرآثارحسن.خليفةمحمد

.7991القاهرة

القاهرةقباء.دار.وحضارتهالأدقالشرفتاريخفىعربيةرؤية

1998.

مجلةبايندر.ليوناردتحرير"الأوسطالشرق"دراسةلكضابنقدىعرض

هـ.1341المضورةبالمدينةالدعوةكليةءالأولالعدد.وحضاريةاسششراقيةدراسات

.القاهرة.الأولالعددسطور.مجلة.اليهودىالاستشراف

القاهرةحامعةالآدابكليةمجلة.الأديانتاريخفى:دراسةالإسلام

.م1996ابريل56العدد

الثقافةدار.الحاليةالتوراهفىاسلاميةرؤية.باليهوديةالاسلامعلاقة

.1985القاهرةوالترزيع.للضشر
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القامرة.،جامعةالشرقيةالدراساتعركز.الاعرائيليةالنبوةظاهرة

.م1991

العدد.العربىالخليجرسالة.الربيةالثقافةعلىوأثرهالاستشراقحسن.إبراهيممحمد

.م0841988/1عام26

مجلةتجاهها.المسلموموقفالإسلامحولالمئارةالشبهات.البيانونالفتحابومحمد

هـ.4131.المنورةالمدينة.الدعوةكلية.وحضاريةاستشراقيةدراسات

الاسكندرية.المعارفمنشأةالديئ.الاجتماععلم.بيومىأحمدمحمد

دراساتمجلة.الاسلامىالتاريخمجالفىالاستثمراقنقدمنهجمحمد.أحمدمحمد

هـ.3141المضورةالمدينة.الدعوةكلية.وحضاريةاستشرانية

للملايبن.العلمدار.فروخد.عمرترجمة.الطرقمفترقعلىالاسلام.اصدمحمد

.9741الثانيةالطبعة.بروت

مطعة.المعاصرينوالكتابالمستشرتينشبهوردالسنةعندفاع.شبهةابومحمدمحمد

.6791القاهرة.الأزهر

.9831بروت.الرسالةمؤسسة.الغربيةوالحضارةالاسلام.حسينمحمدمحمد

العددانالجهاد.رسالة.الاستشراقعلىوالصهيونيةاليهوديةأثر.الزيادىاللةفتحمحمد

.9891وفبرايريناير4-737

ودورالماديةالغربيةوالحضارةالاسلاميةللحفهمارةمقارنةدراسة8لمعامنظورمحمد

هـ1041الرياض.الثاقالمحلد.والحضارةالاصلام:كتابفى"االمسلمالشباب

.م198؟

الأمة.كتاب.الحضارىللصراعالفكريةوالخلفيةالاسششراق.زتزوقحمدىمحمود

هـ.1405عام5العدد

"منامجكتابفى.الإسلامىالتاريخدراصةفىالاسثراقمضهجيةعبود.بنمحمد

هـ.5041الكويت"اوالإعلاميةالعربيةالدراساتفىالمسشرقين

.القاهرة.الهلالدارئقافتنا.إلىالطريقفىرمالةشاكر.محمدمحمود
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.9721القاهرة.المدنىمطبعةواحمار.أباطيل

بروت.الإسلامىالمكتب.الاعلامىالتشريعفىومكانتهاالسنة.السباعىمصطغى

1949.

هـ.5041الكويت.والاسلاميةالعربيةالدراماتفىالمستشرقينمناهج

العقيدةعنالمستشرقينبعضكتاباتفىالمعرفىالاجشماععلممنهحية.كردىمحجوب

الأولالعددالمنورةالمدينةالدعوةكلية.وحضاريةاستث!راقيةدراساتمجلة.الاسلامية

.م1993ـه1413

.9841القاهرةللنشر.الصحوةدار.المئقفينأزمةالحميد.عبدمحسن

حولمقارنةدراسةوالتبشكل.المسيحيةأموالتنصرالنصرانية.صالحعئمانمحمد

.م9891ـه0411المنورةالمدينةالقيمابنمكتبة.والدلالاتالمصطلحات

.9931العربىالتاريخىالعقلوتغريبالاستشراقعرى.ياسينمحمد

.والاعلامللنشربافارياوموصسمةالكويتيةالنورمجلةنشر.كبديلالاسلام.هوفمانمراد

.1993الكريت

.القاهرة.المعارفدارأجزاء.3المستشرقون.العقيقىنجيب

الطاثف.الصديقمكعبة.مجمعيون.جامعيون.سياصون:مسضشرقون.حمداننذير

هـ.8041
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الأوربيةالمراجع
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